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CONG TY TNHH MTV NUOC SiCH HA NQI BAO CÁO BAN TONG GIAM DOc 
Da chi: S6 44 DlrOTlg Yen Phi- Qun Ba Dinh - TP. Ha NOi Cho näm tài chinh kt thUc ngày 3 1/12/2020 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc 

Ban Tng Giám dc Cong ty TNHH MTV Nsó'c sach  Ha Ni (sau day gi tt là "Cong ty") trinh bay Báo 

cáo cüa mmnh và Báo cáo tài chInh hqp nht dä duçc kim toán cüa Cong ty cho näm tài chInh kt thüc ngày 

31/12/2020. 

Hi dng thành viên và Ban Tng giám ttc 

Các thành vin cüa HOi  dng thãnh viên và Ban T6ng Giám dc dik hành Cong ty cho näm tài chInh kt 

thüc ngày 31/12/2020 và dn ngày 1p Báo cáo nay gm: 

H3i dng thank viên 

Ong Nguyn Bâo Vinh Chü tjch 

Ong Trn Quc Hung Thãnh viên 

Ba Hoàng Thj Thüy Thành viên chuyên trách 

Ban T6ng Giám &Jc 

Ong Trn Quc Hung Tng Giám dc 

Ong Diig Ngc Hài Phó Tng Giám doe 

Ong Truong Ti&i Thing Phó Tng Giám d6c 

Ong TrAn Xuân Cixang Phó Tng Giám de 

B nhim theo quy& djnh s 
4435/QD-UBND ngày 02/10/2020 

B nhim theo quyt djnh s 
443 4/QD-UBND ngày 02/10/2020 

Trách nhim cüa Ban Tng Giám dc 

Ban Tang Giám dc Cong ty có trách nhim 1p báo cáo tài chInh hç•p nht phán ánh mOt  each trung thirc va 

hop 1' tInh hInh tài chInh cling nhu kt qua hoat dQng kinh doanh và tInh hInh li.ru chuyn tin t cüa COng ty 

trong näm, phü hçp vâi chun mrc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l 

có lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hqp nht. Trong vic !p cac báo cáo tài chInh hcrp 

nht nay, Ban Tng Giám ctc thrçic you cu phái: 

Lra chçn các chInh sách k toán thIch hçp và áp ding các chInh sách do mOt  each nht quán; 

Dira ra các pháii doán và uóc tInh mOt  each hcrp l va then trong; 

NOu rO các nguyen tc k toán thIch hcrp có du'c tuân thu hay khOng, có nhling ap ding sai 1ch tr9ng 

yOu can duc cOng b va giãi thIch trong báo cáo tài chInh hgp nht hay không; 

Lp báo cáo tài chInh hqp nh.t trOn co sà hot dng liOn tiic trr tru'Ong hpp khong th cho r&ng Cong ty 

së tip tiic hott dng kinh doanh; và 

Thit k và thirc 11in h thong kim soát ni b mt cách hum hiu cho rnic dIch 1p và trInh bay báo cáo 

tái chInh hop nht hop  1 nhrn han  ch rüi ro vá gian Ian. 

Ban T6ng Giám dc Cong ty chju trách nhim dam báo rang s6 ké toãn ugc ghi chp rnt each phü hop d 

phãn áiih mt each hp l' tInh hInh tài chInh cUa Cong ty a bt k' thOi dim nào và dam báo rAng báo cáo tài 

chInh hçp nht tuân thu chuAn mrc k toán, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l 

có liOn quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hp nht. Ban Tng Giám dc cling chju trách nhim 
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Ha Ni, ngày 19 thang 3 näm 2021 
Thay mt Ban Tng Giám dc 

Tng Giám thc 'L 

Nguyn Bão Vinh 
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CONG TY TNHIH MTV NI1C SCH HA NQI BAO CÁO BAN TONG GIAM DOc 
Dja chi: S 44 DuOng Yen Phii- Qun Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thiic ngày 3 1/12/2020 

dam bào an toàn cho tài san cüa Cong ty và thirc hin các bin pháp thIch hqp d ngän chn va phát hin các 

hành vi gian 1n và sai phm khác. 

Ban Tng Giáni dc xác nhn rng Cong ty dã tuãn thu các yêu cu nêu trên trong vic 1p báo cáo tâi chinh 

hQp nht. 

Phê duyt Báo cáo tài chInh hçrp nht 
Chñng tôi, Hi dng thành viên Cong ty TNHH MTV 
Nisóc sch Ha Ni phé duyt Báo cáo tài chinh hp 
nht cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2020 cüa 

COngty. 

HàNi, ngày 19 thang 3 nàm 2021 
Thay mt Hi dng thành viên 
- i"i  dng thành viên 

CONG TY 
TRACH NHIEM HIU H 

MOTTHA 
NUOC S: 

0 -iA Nl 

Trn Quc Hung 
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Vietnam Auditing Accounting Co., Ltd 
D 

z 
— S62/BCKT/TC 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LILP 

I 

I CONG TY TNHH KE lOAN, KIM lOAN VIET NAM 

D 

o KInh güi: Hi d1ng thành viên và Ban Tong Giám dc 

0 Cong ty TNHH MTV NwOc sch Ha Ni 
0 

Chüng tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh hçrp nhAt kern theo cta Cong ty TNHH MTV Nu'óc scli Ha Ni, 

duçc 1p ngày 19/3/2021, t& trang 06 dn trang 45, bao gm: Bang can di k toán hcrp nht t?i  ngày 

—	 31/12/2020, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçp nhAt, Báo cáo hru chuyn tin t hgp nht cho näm 

tài chInh kt thCic cing ngãy và Ban thuyt minh báo cáo tài chInh hcip nht. 

0 
Trách nhim cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trInh bay trung thrc và hp 1' báo cáo tái 

chInh hçp nht cüa Cong ty theo chun mrc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy 

< djnh pháp l' có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh hp nht và chju trách nhim v kim 
Z soát ni b ma Ban Tng Giám dc xác djnh là cn thit d dam bão cho vic l.p và trinh bay báo cáo tài 

chInh hqp nht khong Co sai sot trong yu do gian 1n hoc nhm Ian. - 

Trách nhiêm cüa Kiém toán viên 

A 
Trách nhirn cüa ch(ing tOi là dua ra ' kin v báo cáo tài chInh hcrp nht dra trén kt qua cüa cuc kim 

toán. Chtng tôi dä tin hành kim toán theo các chun mirc kim toán Vit Nam. Các chun mrc nay yêu 

cAu cháng tOi tuân thu chun mirc và các quy djnh v dao  thrc ngh nghip, 1p k hoach và thirc hin cuc 

kim toán d dat  duqc sij dam bâo hp 1' v vic lieu báo cáo tài chInh hgp nht cüa Cong ty cO cOn sai sot 

trong yu hay khong. 

COng vic kim toán bao gm thrc hin các thu tic nh&m thu thp cac b&ng cháng kim toán v cac s !iu 

và thuyt rninh trên báo cáo tài chInh hpp nht. Các thu tic kim toán dirge hra chn dira trén xét doán cüa 

kim toán viên, bao gm dánh giá rüi ro cO sai sot trQng yu trong báo cáo tài chInh hgp nht do gian Ian 

hoc nhm lan. Khi thi,rc hin dánh giá các rcii ro nay, kim toán vien dA xem xét kim soát ni b cüa Cong 

ty lien quan dn vic lap và trInh bay báo cáo tài chInh hop nht trung thijc, hçxp 1' nhm thit k cac thci tc 

kim toán phü hcip vâi tInh hmnh thrc t& tuy nhiên khong nhAm mic dIch dim ra ' kin v hiu qua eUa 

kim soát ni b cüa Cong ty. Cong vic kim toán cling bao gm dánh giá tInh thIch hçrp cüa các chInh 

sách k toán dircc áp dung và tInh hçip l cüa các uâc tInh k toán cüa Ban Tng Giám dc cling nhir dánh 

giá vic trInh bay tng th báo cáo tài chInh hgp nht. 

ChiThg tOi tin tithng rang các bang chCrng kim toán ma chüng tôi dã thu thtp dirge là dy du va thIch hp 

lam ca s& cho ' kin kim toán cua chüng tôi. 

Tel : 084 3736 7659 
084 3736 8309 

Fax : 084 3736 7622 
Email : vaa@vnn.vn  
Add : 16A Ngo 181 TrUOng Chinh. Thanh Xuân. Ha Ni 4 
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PILLM TH! mEN 
Kim toán viên 
Gicfy CNDKHNKTs 24 70-2018-150-1 
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Y kiên kim toán viên 

Theo ' kin cüa chüng tOi, báo cáo tài chInh hqp nht dä phãn ánh trung thc và hçip 1', trên cac khIa c?nh 

tr9ng yu tInh hinh tài chInh cüa Cong ty TNHH MTV Nir&c sach  Ha Ni tai  ngày 31/12/2020, cUng nhtr 

kt qua hot dng kinh doanh vá tmnh hInh liru chuyn tin t cho näm tài chInh kt thiic cüng ngày, phü hp 

vói chuAn rnirc k toán, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn 

vic Ip và tn i bay báo • tài chmnh çip nht. 

1' T}Ij HOiT 

Giám dc 

Gidy CNDKJ-fNKTsO 0503-2018-150-1 

Thay rnt và di diOn  cho 

CONG TY TN}IH KE TOAN, 
KIEM TOAN VIT NAM (VNAA) 

HàNi,ngày 19thang3 näm 2021 
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CONG TY TNHH MTV NUOC SACH HA NO! BAO CÁO TA! dH1NH HQP NHAT 

s/c: S 44 Dirng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2020 

BANG CAN DOI KE TOAN HçP NHAT 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 

CH! TIEU 
Ma s6 Thuyt 

minh 
31/12/2020 

Dan vjtlnh: VND 

01/01/2020 

A. TA! SAN NGAN HN 100 1.973.706.758.388 1.689.171.804.114 

1. Tin và các khoãn tuong dtrong tin 110 622.931.217.767 856.571.329.318 
1. TiM 111 V.01 602.631.217.767 841.271.329.318 
2. Các khoãn tircing &rang tiM 112 20.300.000.000 15.300.000.000 

II. Du tu' tài chInh ngn hn 120 V.02 1.032.809.015.563 551.956.661.353 
1. DAu tir nm gilt dn ngày dáo hn 123 1.032.809.015.563 55 1.956.661.353 

III. Các khoãn phãi thu ngn hin 130 122.323.499.020 60.785.446.119 
1. Phãi thu ng&n h?n  cña khách hang 131 V.03 18.725.719.325 18.794.250.006 
2. Trà trtrâc cho ngrôi bàn ngän h?n 132 V.04 44.553.415.311 4.846.304.258 
3. Phàithungânhnkhác 136 V.05 65.544.214.252 43.731.693.566 
4. Dr phông phài thu ngn hn khO dôi (*) 137 (6.499.849.868) (6.586.801.711) 

IV. Hang ton kho 140 V.07 115.592.092.552 117.856.503.574 
1. Hang tn kho 141 116.475.529.405 118.621.541.222 
2. Dr phOng giãm giá hang ton kho (*) 149 (883.436.853) (765.037.648) 

V. Tài san ngn hn khác 150 80.050.933.486 102.001.863.750 
1. Chi phi trã tnrOc ngn hn 151 V.12 1.264.379.883 1.681.324.245 
2.ThuGTGTdtrackhutr,r 152 78.419.555.443 94.695.378.153 
3. Thud vàcác khoãnkhácphãithuNhàrnr6c 153 V.15 366.998.160 5.625.161.352 

B. TA! SAN DAI HN 200 4.631.318.552.727 4.867.816.433.526 

I. Cäc khoãn phãi thu dài hn 210 2.646.694.300 2.610.694.300 
1. Phãi thu dài hn khác 216 V.05 2.646.694.300 2.6 10.694.300 

II. Tài san cô d!nh 220 4.044.546.315.324 4.273.935.296.041 
1. Tài san c dnh hiiu hinh 221 V.08 4.03 1.480.576.963 4.259.642.045.716 
- Nguyêngiá 222 8.986.093.887.183 8.772.671.136.432 
- Giá tn hao mon 1z2y IcE (V 223 (4.954.613.310.220) (4.513.029.090.716) 
2. Tài san c djnh thuê tài chinh 224 V.09 3.691.348.716 3.799.148.024 
- Nguyen giá 225 7.461.383.3 75 8.337.028.182 
- Giá tr( hao mOn lüy kE(*) 226 (3.770.034.659) (4.537.880.158) 
3. Tài sane6 djnh vô hinh 227 V.10 9.374.389.645 10.494.102.301 
- Nguyêngiá 228 18.172.748.611 16.954.667.702 
- Giá trj hao mOn lüy kE (*) 229 (8.798.358.966) (6.460.565.401) 

III. Bt dng san du tu 230 - 

IV. Tài san dO dang dài hn 240 V.11 130.578.465.409 79.929.397.682 
1. Chi phi san xut, kinh doanh dà dang dài hn 241 
2. Chi phi xây dirng ca bàn dc dang 242 13 0.578.465.409 79.929.397.682 

V. Dâu tutài chInh dài hn 250 V.02 278.302.003.706 297.640.117.238 
1. DAu Pr vão cong ty lien doanh, lien k& 252 223.554.410.892 216.206.811.400 
2. Dâu Pr gop vOn vào don vj khác 253 99.96 1.100.000 99.961.100.000 
3. Dir phOng d&u tu tài chInh dài hn (*) 254 (45.213.507.186) (18.527.794.162) 

VI. Tài san dài hn khác 260 175.245.073.988 213.700.928.265 
1.Chiphitràtriràcdàihn 261 V.12 175.238.389.124 213.693.513.922 
2. Tài san thu thu nhâp hon 1?i 262 6.684.864 7.4 14.343 

TONG CONG TA! SAN 270 6.605.025.311.115 6.556.988.237.640 

'Các thuyEt minh tir trang 11 dEn trang 45 là b5 ph2n hcrp thành cza Báo cáo tài chInh hcxp nhE.t nay) 
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CONG TY TNIIH MTV NUOC SCH HA NQI BAO CÁO TAI CHINIH HQP NHAT 

0/c: s6 44 Dtrmg Yen Phii - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho näm ti chinh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT 
Ti ngAy 31 tháng 12 nAm 2020 

(Tip theo) 

CHI TIEU 
MA s Thuyt 

minh 
31/12/2020 01/01/2020 

A. NQ PHAI TRA 300 2.934.937.704.292 2.972.522.691.491 

I. Nngn hn 310 833.118.692.315 694.163.240.267 

1. Phài trã ngtIi bAn ngn hn 311 V.13 29 1.032.084.134 164.044.424.010 

2. Ngtr&i mua trA tin trtrâc ngân hn 312 V.14 33.502.968.24 1 20.992.063. 133 
3. Thu vA cAc khoAn phAi np NhA nuàc 313 V.15 91.103.481.777 63.253.662.951 

4. PhAi trA ngir&i lao dQng 314 47.657.889.201 65.343.275. 196 

5. Chi phi phAi trA ngn hn 315 V.16 19.145.267.903 22.297.312.475 
6. Doanh thu chiia thrc hin ngn hn 318 V.17 36.545.456 36.545.459 
7. PhAi trA ngn hn khAc 319 V.18 52.055.515.940 77.127.489.487 
8. Vay VA nc thuê tAi chInh ngn hn 320 V.19 2 14.812.422.894 183.6 19.890.853 
9. Dr phOng phAi trA ngn hn 321 
10. Qu5khenthixOngphUc lçii 322 83.772.516.769 97.448.576.703 

II. Nc dAi hn 330 2.101.819.011.977 2.278.359.451.224 
1. PhAi trA ngtthi bAn dAi hn 331 V.13 
2. PhAitrAdAihnkhác 337 V.18 424.758.167.180 489.237.963.3 80 
3. Vay và nq thuê tAi chInh dAi hn 338 V.19 1.594.380.844.797 1.714.441.487.844 
4. Qu phát trin khoa hçc và cong ngh 343 V.20 82.680.000.000 74.680.000.000 

B. VON CHU SO HUU 400 3.670.087.606.823 3.584.465.546.149 

I. Vn chü s& hfru 410 V.21 3.669.778.916.770 3.584.145.423.132 
1.VngopcAachüsOhUu 411 3.117.117.267.381 3.078.040.780.238 
2. Vn khAc cüa chü sà hthi 414 42.267.443.889 2.300.694.300 
3. Chnh 1ch t5' giA hi doAi 417 
4. Qu du tu phAt triM 418 295.538.722.428 255.219.569.505 
5. Qu9 h trci sp xp doanh nghip 419 
6. Lçri thun sau thus chua phân phi 421 195.514.357.443 193.862.511.376 
- LNST chtraphánphJi ly  k den cuói Ig' trw6c 42/a 90.198.636.098 63.900.955.099 
- LNSTchteaphánpho'i IC)) nay 42/b 105.315.721.345 129.961.556.2 77 
7. Nguôn vn du tu xAy dirng ca bAn 422 31.205.763 34.782.673.763 
8. L9'i fch cOa c dông không kim soAt 467 19.309.919.866 19.939.193.950 

II. Ngun kinh phi vA cAc qu5' khAc 430 308.690.053 320.123.017 
1. NguM kinh phi dA hinh thành tài sAn c djnh 432 308.690.053 320. 123 .0 17 

TONG CONG NGUON VON 440 6.605.025.311.115 6.556.988.237.640 

Ghi chO: CAc chi tiOu có s6 Iiu am &rgc ghi trong ngoc don () 

Cdc thuy& minh tf, trang 11 dé'n trang 45 là bt5  phn hQp thành cza Báo cáo tài chInh hçrp nMt nay) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NO! BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 

D/c: Sé 44 DxôT1g Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha NOi Cho nm tài chInh két thc ngày 3 1/12/2020 

BAO CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANIR HQ? NIIAT 
NAm 2020 

CHI TIEU 
MA 
s 

Thuyt 
minh 

NAm 2020 

Dcrn vj tinh: VND 

NAm 2019 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 VI.01 1.999.354.943.413 2.016.181.402.039 

2. Các khoãn giâm trir 02 222.331.864 

3. Doanh thu thu&n ban hang và cung cp djch vi 10 1.999.132.611.549 2.016.181.402.039 

4. Giá vn hang ban 11 VI.02 964.509.892.495 94 1.237.341.5 17 

5. Lyi nhun gp v ban hang 

và cung cp djch viii 

20 1.034.622.719.054 1.074.944.060.522 

6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 VI.03 74.292.395.535 50.849.693.325 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.04 146.030.231.374 132.447. 14 1.303 

- Trong do: Chi phi lãi vay 23 110.720.810.639 104.928.983.955 

8. Phn IAi hoc 1 trong cong ty lien doanh, lien kt 24 5.756.986.920 25.768.957.657 

9. Chi phi ban hang 25 VI.07 700.145.132.551 720.119.846.988 
10. Chi phi quãn 1 doanh nghip 26 VI.07 106.594.193.034 108. 12 1.636.825 

11. Lçi nhun tIiun tü hot dng kinh doanh 30 161.902.544.550 190.874.086.388 

12. Thu nhp khác 31 VI.0S 12.715.857.109 21.543 .5 19.8 17 

13. Chi phi khác 32 VI.06 2.973.016.690 896.185.181 

14. Lçi nhun khãc 40 9.742.840.419 20.647.334.636 
15. Tng lqi nhun k toán truóc thu 50 171.645.384.969 211.521.421.024 
16. Chi phi thud TNDN hin hành 51 VI.08 30.518.476.166 34.183.100.522 
17. Chi phi thu TNDN hoAn 1i 52 729.479 729.479 

18. Lqi nhun sau thu TNDN 60 141.126.179.324 177.337.591.023 
19. Lçii nhun sau thu cUa cong ty mc 61 140.677.027.5 12 176.90 1.182.729 
20. Lçi nhun sau thud cUa c dong không kim soát 62 449.151.812 436.408.294 

NguOi Ip  biu 

Ta Mai Phuong 

(Các thuyet minh 11€ trang 11 dO'n trang 45 là b5 phn hçrp thành czia Báo cáo tài chInh hQp nhôr nay) 
8 



CONG TY TN1ffl MTV N1Y(C SCH HA NQI BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT 

D/c: S 44 Dixng Yen Phii - Q. Ba Dmnh - TP. H Ni Cho nm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

BAO CÁO LUt CIIUYEN TLEN T1 HQP NIIAT 
Theo phirang pháp gián tip 

Näm 2020 

- Thuyt 
Chi tiêu Maso NAm 2020 

minh 

Dan vjtIrih: VND 

Näm 2019 

I. Luu chuyên tin tü hoot dung kinh doanh 

1. LçIi nhuin trwó'c thul 01 171.645.384.969 211.521.421.024 

2. Dilu chin!: cho cdc khoãn 560.402.537.704 549.356.490.560 

+ Khâu hao tài san c djnh 02 495.503.311.500 462.979.376.707 

+ Cáckhoãndirphông 03 26.717.160.386 22.985.318.041 

+ Laillo chenh lach  ty gia hoi doai do danh gia 
04 2.939.104.462 4.207.089.770 

1aj các khoãn miic CO ngun gc ngoi t 

+ Li/1 tir hoat dng du tir, hoat dOng  khác 05 (84.977.849.283) (5 1.744.277.9 13) 

+ Chi phi lai vay 06 110.720.810.639 104.928.983.955 

+ Các diu chinh khác 06 9.500.000.000 6.000.000.000 

3. LØ nhumn/(7ô) lit hogt ng kink doanh 
trwOc thay dAi v6n iwu t(ng 

- (Thng)/giâm các khoãn phai thu 09 

732.047.922.673 

(5.232.432.109) 

760.877.911.584 

26.831.760.926 

- (Thng)/giam hang tn kho 10 (44.416.097.986) 17.794.743.679 

- Tang/(giãm) cãc khoãn phãi trã 

(khong k lai vay phâi trã, thus TNDN phài nOp) 

11 61. 162.749.957 96.574.750.262 

- (Tang)/giam chi phi trã tnràc 12 38.872.069.160 54.984.288.828 

- Tin lai vay d trã 13 (110.833.481.777) (104.828.626.363) 

- Tang, giãm chi'rng khoán kinh doanh 14 

- Thud thu nhp doanh nghip d nQp 15 (24.853.549.319) (6 1.333.973.785) 

- Tin thu khác tfr hoat dng kinh doanh 16 200.275.000 174.115.000 

- Tin chi khác tr hot dng kinh doanh 17 (72.706.250.526) (83.394.511.604) 

Luu chuyln tihi thun lit hoqt d(ing kink doanh 20 574.241.205.0 73 70 7.680.458.527 

II. Lu'u chuyn tin tü hot dng c1u tu 
1. Tién chi d mua sam, xây dirng TSCD và các tài 21 

san dâi han kMc (264.651.756.431) (450.837.114.125) 

2. Tin thu tr thanh 1', nhuqng ban TSCD và các 22 
tài san dài han  khác 9.969.796.526 14.222.364 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cii n cUa dan 23 
vi khác 

(650.852.354.210) (324.659.608.116) 

4. Tin thu hi cho vay, ban 1a  các cong cu nç cUa 24 
dan vj khác 170.000.000.000 30.000.000.000 

5. Tin chi dAu tir gop von vào dan vj khác 25 

6. Tiên thu hi du tis gop vn vào dan vj khác 26 

7. Tin thu lai cho vay, c tOc vã igi thun di.rgc 
chia 

27 
58.704.769.795 36.537.610.119 

Lwu chuyn tin lhuc,: tie hoqt (4ng ttau lii' 30 (676.829.544.320) (708.944.889.758) 

III. Lu'u chuyên tin tr hoat ctng tài chInh 
1. Tin thu tCr phât hânh c phi&u, nhn vOn gop 

cüachü shttu 
31 

2. TiOn chi trã vOn gop cho can chü sâ httu, 

mua 'a  cO phiu ciia doanh nghip d phát hành 

32 

3. TiOn vay ng&n han,  dài  han  nhn duqc 33 212.271.720.352 195.254.066.9 16 

4. Tin chi trã nq gOc vay 34 (308.129.037.185) (174.763.114.883) 

'Các thuye't minh tIe trang 11 den trang 45 là bç5 phcin hçrp thành cña Báo cáo tài chinh hç.rp nhát nay) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NQI BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 

D/c: s6 44 Dizóiig Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chinh k& thüc ngãy 31/12/2020 

BAO CÁO LU'U CBUYEN TIEN T 
Theo phwong pháp gián tip 

Näm 2020 

HVP NIIAT 

Dan vj tmnh: VND 

Chi tiêu Ma 
Thuyt 
minh 

Näm 2020 Nam 2019 

5. Tin chi trã na thuê tài chInh 35 (1.374.804.983) (1.534.100.004) 

6. C tc, lqi rthuan d trà cho chü sr hilu 36 (33.8 19.650.488) (88.801.342.606) 

Lwu chuydn ithi lhun ta hoit d5ng tài chmnh 40 (131.051.772.304) (69.844.490.577) 

Luii chuyên tin thun trong k)' 50 (233.640.111.551) (71.108.921.808) 

Tin và tuo'ng du'ong tin du k5' 60 856.571.329.318 927.680.251.126 
Anh hiring cCa thay dM t' giá hôi doái quy d6i 
ngoi t 

61 

Tin và tuong duo'ng tin cu6i k5' 70 V.01 622.931.217.767 856.571.329.318 

Ngu'Oi 1p biu 

T Mal Phtro'ng 

I 

'Các thuyéCt  rninh tic trang 11 dn trang 45 là b5 phan  hp thành cia Báo cáo tài chInh hcxp nMt nay) 
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CONG TY TNHH MTV NIYOC SiCH nA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HçW NHAT 
D/c: S 44 DizOng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. HãNi Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

THUYET MIMI BAO CÁO TM CHINH H€IP NHAT 

Nàm 2020 

I. DC DIEM HO4T BONG DOANH NGHP 

1. HInh thfrc s& hfru vn 

Cong ty TNHH Mt thành viOn Nithc sach  Ha Ni là doanh nghip Nhà nuó'c thrçc chuyn di tir Cong ty 

Kinh doanh nuóc sach  Ha Ni theo Quyt djnh s 367/QD-UBND ngày 10/06/2008 cOa thàrih ph Ha Ni 

v& vic chuyn di Cong ty TNHH Mt thành viOn ntrâc sach  Ha Ni sang boat dng theo hinh th.'rc Cong ty 

mc- Cong ty con trOn ca s& t chic Iai  Cong ty Kinh doanh rnrâc sach  Ha  NOi  vâi 2 nhà may nuóc Gia Lam 
và Bc Thang Long thuc Cong ty Kinh doanh rnràc sach  s6 2. 

Cong ty dang hoat dng theo gi.y chirng nhn däng k' kinh doanh s 0100106225 cAp lAn dAu ngày 
10/06/2008, thay di lAn tht'r 3 ngày 08/5/20 19 do S K hoach và DAu tir Thành ph Ha NQi cAp. 

2. Linh virc kinh doanh, dla  chi kinh doanh 

Cong ty hoat dng chO yu trong 1mb virc san xuAt và kinh doanh niróc sach. 

Tri s& Cong ty tai: S6 44 Ththng YOn Phii - Phix&ng Tr(ic Bach  - Qun Ba Dinh - TP. Ha Ni. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Khai thác, xCr l và cung cAp rnxóc; 

San xuAt, kinh doanh, xuAt nhp khAu vt tir, thit bj, phu tOng, cong ngh thuc nganh rnrâc; 

Phá do; ChuAn bj rnt b&ng; 

Lp dt h thng cAp nuàc, thoát mrc, 10 sithi và diAu hoà khOng khI; 

Ban buOn vt lieu, thit bj 1p dt khác trong xây dirng; 

Ban 10 thit bj lAp dt khác trong xây drng trong các ct'ra hang chuyên doanh; 

Hoat dng kin trOc và tix vAn k5 thu.t có liOn quan. 

4. Chu k57 san xuAt, kinh doanh thông thirOng 

Chu k' san xuAt, kinh doanh thông thuong cOa Cong ty duct thirc hin trong thOi gian khOng qua 12 thang. 

5. CAu true doanh nghip 

Tai ngày 31/12/2020, Cong ty chi có 01 cOng ty con là Cong ty C phAn Nuó'c sach  s 2 Ha Ni. Mt s 
thông tin chi tit v 

TOn cong ty 

cOng ty con nhis sau: 

Bla chi tri s& 
chInh 

Ho3t dng kinh 
doanh chInh 

T'lê 
vOn 
thrc 
gop 

T'1 
quyOn 
biêu 

quyêt 

T l 
lo'i Ich 

COng ty CP 
Nuóc sach  so 2 
Ha Ni 

Km01 DisOng 
Nguyen Van Linh, 
Q. Long Biên, TP 
HàNi 

San xuAt và kinh 
doanh nuóc sach 

96,6% 96,6% 96,6% 

'Các thuyét minh nay là mt b phn h'p thành và cdn thtc dcc dng thai vó'i báo cáo tài chInh hQp nhdt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NLC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HVP  NHAT 

Die: So 44 Dl.rOTlg Yen Phii - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüe ngày 31/12/2020 

Danh sách các cong ty lien kIt, các khoãn du 1w klidc 4i ngày 3 1/12/2 020: 

Têncôngty Dia chi trii sO' Hoat dng kinh T 1 TI T1 
chInh doanh chInh vI1 quyên Içii ich 

thiyc biêu 
gop quyêt 

dc cong ty lien kit: 

COng ty C Phirô'ng Trung HOa, Sãnxutvàkinh 23,7% 23,7% 23,7% 

phn Viwaco Q. Cu Giy, TP. doanh niiOc sch 

HàNi 

Cong ty CP 
Tháp rnràc Ha 

NOi 

CongtyCP 
DTXD Ha tang 
nuó'c sach Ha 

Ni 

COng ty CP 

Nuóc mt Song 
Hiig 

Khoán du twkhác: 
COng ty CP 
Nu'ó'c mat 

SOng Dung 

44 Yen Phii, Ba 
DInh, HàNi 

S01,QucTi'r 

Giám, Dng Da, Ha 
Ni 

194 Trn Quang 

Khâi, Hoàn Kim 

HaNOi 

S 452 Lac  Long 
Quan, Nht Tan, 

TâyH& HaNOi 

San xut và kinh 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 
doanh nuàc sach 

Xây dirng 20,0% 20,0% 20,0% 

San xut và kinh 17,4% 20,0% 17,4% 
doanh nuóc sch 

San xut và kinh 10,0% 10,0% 10,0% 
doanh nu'ó'c sach 

Danh sách các iton vj try'c thuc hcich  loan phi thu3c: 

Ten don vl 

Chi nhánh Cong ty TNH}I MTV Nrnc sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Hoàng Mai 

Chi nhãnh Cong ty TNHB MTV Nuó'c sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Cu Giy 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV Nu'ó'c sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Ba DInh 

Chi nhánh Cong ty TNHH MTV Nithc sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Dng Da 

Chi nhãnh Cong ty TNHH MTV Nró'e sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Hai Ba Trung 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV Nu'c sach 

Ha NOi  - Xi nghip Tir vn Khão sat thit k 

Chi nhánh Cong ty TNT-Ill MTV Nuó'c sach 

Ha NOi  - Xi nghiOp Co din Vn tái  

Dia chi 

S 1 Trn Thu DO,  Phthng Hoàng LiOt, Qun 
Hoàng Mai, TP. Ha NOi 

S 1 ph Pham Then Duat,  Phu6ng Mai Djch, 
Qun Cu Giy, TP. Ha NOi 

S 18, ph Nüi True, Qun Ba Dinh, 

TP. HaNOi 

S 1, ph Quc TCr Giám, Q.  Dng Da, 

TP HaNOi 

S 1, Dix&ng Trn Khát Chân, Q.  Hai Ba Trung, 
TP HaNOi 

S 44, Du'Ong Yen Ph, Quan Ba DInh, 

TP. HàNôi 

Se, 1, ph Quc Ti'r Giám, Qun Dng Da, 

TP. HaNOi 

(Các thuylt minh nay là in5t b5 phan  hQp thành và cdn ducjc dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh hp nMt kern theq) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC S4CH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HQP NHAT 
E/c: S6 44 DiiOng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020 

Danh sách các cton vj tr(rc thuc hçzch loan ttc lap: 

Ten don vj Bla cM 

Chi nhánh Cong ty TN}IH MTV Ni.ràc sach S 03, ph Pham Then Dut, Phuông Mai Djch, 

Ha NOi  - Xi nghip Dng h Q4n Cu Giy, TP. Ha Ni 

6. Thuyt minh v khã näng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh hqp nht 

Các thông tin, du lieu, s lieu tiiong frng trong Báo cáo tài chInh hcip nMt cUa Cong ty cho nAm tài chInh kt 

thüc ngày 31/12/2020 ducic trinh bay là các thông tin, dfl 1iu, s lieu mang tInh so sánh. 

II. K'( KE TOAN, DYN Vf TIEN T SI) DTJNG TRONG KE TOAN 

1. K'ktoán 

KS' k toán nAm cüa Cong ty theo näm di.rrnig ljch, bt dAu tt'r ngày 0 1/01 và kt thüc vào ngày 31/12 hang 

nãrn. 

2. Don vl  tin t sfr dijng trong k toán 

Don vi tin t sir dung trong k toán là dng Vit Narn ("VNIY'), hch toán theo nguyen tc giá gc, phU hop 

vó.i Chun rnrc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' có lien quan dn 

vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

III. CI{UAN wfc VA CHE DO KE TOAN AP DVNG 

1. Cli d k toán áp ding 

Cong ty áp ding các Chun mirc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh I1uóng dn Ch dO k toán Doanh nghip, thông tir s 
53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cüa B Tài chInh sfra di, b sung mOt  s diu cüa thông tu s 
200/2014/TT-BTC và thông ti.r s 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cCa BO Tài chInh hix&ng dn trInh bay 

và lap báo cáo tài chInh hop nht. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun miyc k toán và Ch dO  k toán 

Báo cáo tài chInh hop nht cüa Cong ty duqc lap và trinh bay dam báo tuân thu yêu cu cüa các Chun mirc 

k toán Vit Nam và Ch di k toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1' có lien quan 
dn vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh hop nht. 

Rieng Chun mirc k toán Vit Nam s 28 - "Báo cáo bO phn" chua duçic Cong ty áp ding trong vic trInh 

bay Báo cáo tài chInh hop nht nay. 

IV. TOM TAT CAC CHIH SACH KE TOAN ciiU YEU 

1. Co sO' lap Báo cáo tài chInh hop nht 

Báo cáo tài chInh hop nht duqc lap trên ca sä k toán dn tIch (trtr các thông tin lien quan dn các lung 

tin). 

Báo cáo tài chInh hop nht cüa Cong ty &rc lap trên co sO' hçp nh.t Báo cáo tái chInh cüa Cong ty m va 

cong ty con. Các giao djch nOi bO va s dix nOi bO gina Cong ty mc vó.i cong ty con dã dizc loai trfr khi 1p 
Báo cáo tài chInh hqp nht. 

(Các thuyet minh nay là rn(5t b(3 phn hop thành và cn du'crc dQC dAng th&i vái báo cáo tài chInh hop nMt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NTJOC S4CH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HçP NHAT 
D/c: S 44 DuOng Yen Ph%1 - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

2. Các Ioi t5 giá hi doái áp ding trong k toán 

T' giá d quy di các giao djch phát sinh trong k' bang ngoai t là t' giá giao djch vài Ngn hang TMCP 

Cong thrng Vit Nam. 

T' giá khi dánh giá lai  các khoãn mic tin t cO gc ngoai t tai  thai dim Ip Báo cáo tài chInh hqp nht là 

t' giá cong b cüa Ngan hang TMCP Cong thi.rong Vit Nam. Trong do, t' giá khi dánh giá lai  các khoãn 
mic có gc ngoai t duct phãn loai là n phâi trâ là t5' giá ban ra cüa Ngan hang TMCP Cong thi.rong Vit 

Nam. 

3. Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin và các khoãn tu'o'ng throng tin 

Tin là chi tiêu tng hcip phãn ánh toàn bO s tin hin có cüa doanh nghip tai  thii dim báo cáo, gm tin 

mt t?i  qu5 cüa doanh nghip, tin gCri ngân hang không kS' h?n và tin dang chuyn, duçcc ghi nhn va 1p 

báo cáo theo dng Vit Nam (VND), phü hçp vâi quy djnh tai  L4t k toán s6 8 8/20 15/QH13 ngày 

20/11/2015. 

Các khoân thong throng tin là các khoân du tu ngn han  có thai han  thu hi khong qua 3 thang k tir ngày 
du tix, có khã näng chuyk di d dàng thành mt krçng tin xác djnh và không CO rñi ro trong chuyn di 

thành tin tai  thii dim báo cáo, phü hcip vói quy djnh cüa Chun mire  k toán Vit nam s 24 - Báo cáo hru 
chuyn tin t. 

4. Nguyen tc k toán các khoán du tir tài chInh 

ác khoãn du 1w ium gifr dIn ngày ddo hzn 

Các khoân du tu nm gi dn ngày dáo han  bao gm các khoãn du tu ma Cong ty có djnh và khà nAng 
nm gi& dn ngày dáo han.  Các khoán du ti.r nm gi dn ngày dáo han  là các khoãn tiàn gui ngân hang có 

k' han. 

Các khoãn du tu nm giU dn ngày dáo han  dugc ghi nhn b&t du tir ngày mua và thrc xác djnh giá trj 
ban du theo giá mua và các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoán du tu. Thu nhp li tir cac 
khoán du ti.r nm giti dn ngày dáo han  sau ngày mua duc ghi nhn trén Báo cáo kt qua hoat  dng kinh 
doanh trên ca s& thông báo cüa ngân hang và lãi dir  thu. 

C'ác khoãn du 1w vào cong ly lien kIt 

Cong ty lien kt là mt cOng ty ma Cong ty cO ãnh huOng dáng k nhtrng không CO quyn kim soát di voi 

các chInh sách tài chInh và hoat dOng và không phãi là cong ty con hay cOng ty lien doanh cüa Cong ty. Anh 

hu'Ong dáng k th hin 0' quyn tham gia vào vic dun ra các quyt djnh v chinh sách tài chInh và boat 

dng cüa ben nhn du tu nhung khong có ânh huOng v mt kim soát hoc dng kim soát nhting chInh 

sách nay. 

Trong báo cáo tài chInh hçrp nht, khoàn du tir vào cong ty lien k& thrgc trmnh bay theo phuong pháp vn 

chü si hUu. 

Gdc khodn ddu 1w vào cong c v6n cña do'n vj khác 

Du ti.r vào cOng cii  vn cüa don vj khác bao gm các khoán du tu cong cii  vn nhu'ng Cong ty khOng Co 
quyn kim soát, dng kim soát hoc cO ánh huâng dáng k di vOi ben dupc du tir. 

Các khoán dAu tu' vào cong cii  vn cOa dan vj khác duc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm giá mua 
ho.c khoãn gop vn cong các chi phi trc tip lien quan dn hoat dng du tr. C tcrc và Igi nhun cüa các 

k5' truóc khi khoàn dAu tu' dugc rnua du'gc hach  toán giãm giá trj ciia chInh khoán du tu' d. C ti,'rc va loj 

(Các thuyê't minh nay là m3t b(5 phn hQp thành và cdii du'cc dc dng thai vâi báo cáo tài chhnh hcp nhdt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV N!YOC SACH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 
D/c: S 44 DuOng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chInh kt thi'ic ngày 31/12/2020 

nhun cüa cac k' sau khi khoãn dAu ti.r &rc mua duçic ghi nhn doanh thu. C tue thrçic nhn bang c phiu 
chi &rcic theo dOi s luçing c phiu tang them, khong ghi nhn giá trj c phiu nhn duqe theo mnh giá. 

Dir phOng tn tht cho cac khoán du tu vào cOng ci vn cüa don vj khác thrçyc trIch 1p nhu sau: 

+ Di voi khoãn du ti.r vao c phiu niêm yt hoc giá trj hçip l khoãn du ti.r dirge xác djnh tin cay, vic 

Ip dr phOng dira trên giá trj thj tru&ng cUa c phiu. 

+ Di vói khoãn dAu tu khong xác djnh dirge giá frj hçrp l' tai  thOi dim báo cáo, vic 1p dr phOng due 

thire hin can cü vao khoãn l cüa ben dirge du ti.r vó'i müc trIch 1.p bang chênh 1ch giva vn gop thijc 

t cüa cac ben tai  don vj kháe va vn chü s& hüu thirc có nhân voi t' 1 gop vn cüa Cong ty so vài tng 

s vn gop thirc t cüa cáe ben tai  don vi kháe. 

Tang, giãm s dir phOng tn th.t du ti.r vào Cong ciii vn cOa don vi khác cn phãi trich 1p t?i  ngày kt thüc 

näm tài chInh dirge ghi nhn vao chi phi tài chInh. 

Ti ngày 31/12/2020, Cong ty thrc hin trIch 1p dir phOng tn tht du tu' dài han  theo quy djnh hin hành. 

5. Nguyen tc k toán nç phãi thu 

Các khoàn nç phãi thu dirge trInh bay theo giá trj ghi s trir di các khoân dir phOng phâi thu khó dOi. 

Vic phân I°ai  cac khoàn phãi thu là phài thu kháeh hang và phái thu khác dirge thirc hin theo nguyen t&c 
sau: 

Phài thu cüa khách hang phãn ánh các khoán phâi thu mang tinh chit thu'ong mai  phát sinh tr giao djch 
có tInh chit mua - bàn giiia Cong ty và ngui mua là don vi dc 1p vó'i Cong ty, bao gm Ca các khoân 

phái thu v tin ban hang xut khu üy thác cho don vj khác. 

Phãi thu khác phãn ánh các khoàn phài thu không có tInh thircmg mai,  khOng lien quan dn giao djeh 
mua - bàn. 

Dir phOng phái thu khó dOi dirge Ip cho tfrng khoãn ng phâi thu khó dOi can cir van tui ncr qua han  cüa cáe 
khoân nq hoc dr kin mire tn that cO th xày ra, ci th nhi.r sau: 

• Di vii nçc phãi thu qua hn thanh toán: 

- 30% giá trj d& vii khoãn nq phãi thu qua han  tir trén 6 tháng dn dinii 1 nam. 

- 50% giá frj di vii khoãn nq phài thu qua han  tin I näm dn dinii 2 näm. 

- 70% giá trj d6i vii khoàn nq phâi thu qua han  tin 2 nAm dn dinii 3 näm. 

- 100% giá trj di vii khoãn ng phâi thu qua han  tin 3 näm tn len. 

• Dói vii nq phài thu china qua hn thanh toán nhirng khó có khã nàng thu hi: can ci vào dir kin mire 

t6n that d 1p dr phOng. 

6. Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 

Hang thn kho dirge ghi nhn theo giá tMp han giUa giá gc và giá trj thun có th thc hin dirge. 

Giá gc hang tn kho dirge xác djnh nhir sau: 

Nguyen 4t lieu, hang hOa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan triie tip khác phát sinh d có 
dirge hang tn kho cr dja dim Va trng thai hin tai. 

Chi phi san xut kinh doanh di dang: chi bao gm chi phi nguyen 1iu chInh, chi phi nhân cOng trijc tip 
va chi phi san xut chung cira nhü'ng cong trinh xây dmg dang thijc hin di dang, chua dirge chü du tin 
nghim thu, quyt toán khM hrgng. 

(Các thuyêt minh nay là m3t bpht2n hQp thành và can ditcrc dQc dong thu vó'i báo cáo tài chmnh hcrp nhdt kern theo) 
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Giá tn thun có th thc hin dixçrc là giá ban ithc tInh cUa hang tn kho trong k' san xut, kinh doanh bInh 

thuông trir chi phi ixóc tInh d hoàn thành và chi phi ithc tInh c.n thMt cho vic tiêu thii chüng. 

Giá frj hang tn kho dixqc tInh theo phiro'ng pháp bInh quãn gia quyn tháng và duçvc hach  toan theo phirang 

pháp kê khai thuông xuyên. 

Phi.rcing pháp I.p dir phOng giâm giá hang tn kho: Dr phOng giãm giá hang tn kho duçc 1p cho tirng mt 

hang tin kho có giá gc 1cn hon giá frj thu.n có th thirc hin duçic. 

7. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài san c dlnh 

7.1. Nguyen tc.ghi nhn và phirong pháp ku hao TSCD hfru hInh 

Tài san c djnh hüu hInh duçic ghi nhn theo nguyen giá, duqc phãn ánh trén Bang can di k toán theo cac 

chi tieu nguyen giá, hao mOn 1u5 k và giá frj cOn lai. 

Vic ghi nhn tài san c djnh hiiu hinh và khu hao tài san c djnh thc hin theo Chun mvc  k toán Viêt 
Nam s 03 - Tài san c djnh hilu hInh, Thông tir s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14 cüa Bô Tài chInh 

hxóng dn ch d k toán doanh nghip, Thông tir s 45/2013/TT - BTC ngày 25/4/20 13 hixóng dn Ch d 
quân l, sr ding và trIch khu hao tài san c6 djnh, Thông tix s 147/2016/TI'-BTC ngày 13/10/20 16 v süa 

dM, bi sung mt s diu cña Thông tix s 45/2013/TT-BTC và Thông tir s 28/2018/T1T-BTC ngày 

12/04/20 18 v sra di, b sung mOt  s6 diu cüa Thông tu s 45/2013/TT-BTC và Thông tu s 147/2016/TI'-

BTC cüa Bô Tài chInh. 

Nguyen giá tài san c djnh hInh thành do mua sm bao gm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan 

trirc tip dn vic dua tài san vào trang thai sn sang si ding. Di vói tài san c djnh hInh thành do du tu 
xay dirng co ban theo phuong th(rc giao thu hoc tij xây dmg và san xut, nguyen giá là giá quyt toán 

cong trinh xay drng theo Quy ch quàn l' du tir và xây drng hin hành, các chi phi khác có lien quan trrc 
tip va l phi trirót ba (nu có). TnrOng hcip dr an dã hoàn thành và dua vào sCr diing nhi.rng quyt toán chua 

du9c phO duyt, nguyen giá tài san cô djnh duct ghi nhan  theo giá tam  tInh trén co s& chi phi thc M dã bó 
ra d có dugc tài san c djnh. Nguyen giá tam  tinh së du'9'c di&u chinh theo giá quyt toán duct các co quan 

có thm quyn phê duyt. 

Các chi phI phát sinh sau ghi nhn ban du TSCD hitu hinh duct ghi tang nguyen giá cüa tài san khi các chi 
phI nay ch&c chn lam tang lçii ich kinh t trong tirong lai. Các chi phi phát sinh không thoâ man duct  diu 
kin trén thrgc Cong ty ghi nhn vào chi phi san xut kinh doanh trong ks'. 

Cong ty áp dang  phuong pháp khu hao thrOng thing di vó,i tài san c djnh hitu hinh. K toán TSCE) hitu 

hInh dugc phân loai theo nhóm tài san có cüng tInh cht và miic dIch sr diing trong hoat dng san xut kinh 

doanh cüa Cong ty gm: 

Loi tài san c dinh ThOi gian trIch 
khu hao 

Nhà ci'ra 4t kin tri'ic 10 - 50 näm 

- May móc, thit bj 08 - 20 nãm 

Phuo'ng tin vn tái, thit bj truyn dn 06 - 30 näm 

- Thit bj, diing ci quãn 1 03 - 05 näm 

7.2. Nguyen tc ghi nhn và phirong pháp kliu hao TSCI) vô hlnh 

Tài san c ctjnh vô hinh duct ghi nhn theo nguyen giá, thrçrc phãn ánh trén Bang can di k toán hap nht 
theo các chi tiêu nguyen giá, hao mOn lu k và giá trj cOn tai. 

Các thuyêt minh nay là mat a phn hcp  thành và can dircc dc dóng th&i vái báo cáo tài chinh hQp nhát kern theo) 
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Nguyen giá tài san c6 djnh vo hInh bao gm toãn b các chi phi ma Cong ty phãi bO ra d có thrc tài san c 

djnh tInh dn thai dim dua tài san do vào trng thai sn sang sir d%ing. Chi phi lien quan dn tài san c6 djIIh 

vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban du dirge ghi nhn là ehi phi san xut, kinh doanh trong k' trr khi 

các chi phi nay g.n lin vri mt tài san c6 djnh vô hinh ciii th và lam tang Igi ich kinh t tir the tài san nay. 

Khi tài san c djnh vO hInh dirge ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn luy k dirge xóa s6 và lai, 

1 phát sinh do thanh 1 dirge ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

Tài san e djnh vo hInh eüa Cong ty bao gm phn mm may tInh, phn mm h thng thit bj tin h9e quãn 

1', h thng giám sat chuyen d%ing, website. 

Tài san c djnh vô hInh dirge khAu hao theo phucing pháp dirang thng, thai gian khu hao tr 03 dn 06 

näm. 

8. Nguyen tc ghi nhn và phiro'ng pháp khu hao TSCD thuê tài chInh 

Thuê tài san dirge phân loi là thuê tài chInh nu phn krn ri'ii ro và lçii Ich g.n lin vói quyn s& hilu tài san 

thue v ngirai di thuê. Tài san c djnh thuô tài chInh dirge th hin theo nguyen giá tth hao mon liiy k. 

Nguyen giá tài san c djnh thuê tài chinh là giá thp hem gi&a giá trj hQp I eüa tài san thuê tai  thai dim 

khmi du cña hgp dng thuê và giá trj hin tai  cüa khoãn thanh toán tin thuê ti thiu. TS'  1 chi& khu d 

tmnh giá trj hin tai  eüa khoán thanh toán tin thuê Mi thMu cho vie thuê tài san là lãi suit ngm djnh trong 
hgp dcng thuê tài san hoe lãi suit ghi trong hgp ding. Trong fru0ng hgp khong th xáe djnh dirge läi suât 
ngAm djnh trong hgp ding thuê thI si diing lãi sut tin vay tai  thOi dim kh&i du vic thuê tài san. 

Tài san e djnh thuO tài chInh dirge khu hao theo phiremng pháp throng thAng dira trOn thai gian hUu dicing 

ixóc tInh. Trong tnr&ng hgp không chic ehn Cong ty së CO quyn s& hu tài san khi h& han  hgp dng thuO 
thI tài san e djnh s dirge khu hao theo thai gian ngn hon giUa thai gian thuê và thai gian hüu diing iroc 

tInh. S näm khu hao eüa cáe Ioai tài san e djnh thuê tài chInh nhu sau: 

Loi tài san ThO'i gian khu hao 

- Phuong tin 4n tãi, thit bj truyn dn 6- 10 nàm 

9. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây dirng co ban d& dang 

Chi phI xây d1rng cem bàn dâ dang cüa Cong ty dirge ghi nhn theo gia gc. Chi phi nay bao gm cac chi phi 

en thit d hInh thành tài san bao gm chi phi xây !p, thit bj, ehi phi khac và ehi phi lai vay cO lien quan 

phü hop  vol ehInh sach k toán cña COng ty. Cáe chi phi nay së dirge chuyn sang nguyen gia tài san c djnh 

theo giá tam  tInh (nu ehira eó quy& toán dirge phê duyt) khi cáe tài san dirge bàn giao dua vào si.r ding 

hoe phân b khOng qua 3 nàm khi ehi phi du tir không dü diu kin tang nguyen giá tài san e djnh theo 

quy djnh. 

Theo quy djnh v quán I du tir và xây dmng eüa Nhà niróe, thy theo phân ep quan I, giá trj quyt toán 

eac cong trinh xây dirrng b hoàn thành en dirge cáe ecr quan eó thm quyn phê duyt. Do dO, gia trj 

eui cüng v giá trj cac cong trInh xây d?ng  co bàn eó th thay di và phii thuOe  vao quy& toán dirge phO 

duyt bOi các ea quan eO thm quyn. 

10. Nguyen tc ghi nhn và phân b các khoãn chi phi trâ trtróc 

Chi phi trã tru'ó'c bao gm cac ehi phi thirc M dä phát sinh nhing có lien quan dn kt qua boat dng san xut 

kinh doanh cCm nhiu kS'  k toan. Chi phi trà trirót bao gm: cOng e', d%Ing ei dã xut dung eha phân b& clii 

phI sira cha tài san e djnh, ehi phi bão him và eac chi phi trà tmo khac. 

(Các thuyé1t minh nay là m5t b$ phn hctp thành và cdii ducxc CJQC ddng th&i vói báo cáo tài chInh hcip nhdt kern theo) 

17 



CONG TY TNHH MTV NTIOC SiCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HVP  NHAT 
Die: sé 44 DuOng Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüe ngày 3 1/12/2020 

Cong eii ding cii: Các cong ci diing cii da dira vào sr diing &rgc phân b vào chi phi theo phirang pháp 

di.thng th.ng trong th?ri gian không qua 36 tháng. 

Chi phi süa cha tài san c djnh: Chi phi sCra chUa tài san phát sinh mt ln có giá frj Ian dirge phân b6 vào 

chi phi theo phirang pháp ththng thang trong th&i gian không qua 03 nAm. 

Chi phi bâo him: là các chi phi bâo him d%r an, dirge phãn b theo thôi gian thc hin dr an, dirge quy 

djnh trong hgp dng báo him. 

11. Nguyen tc k toán các khoán ncr phãi trã 

Ng phâi trá là cáe khoãn phãi thanh toán eho nhà cung cp và các di tugng khác. Ng phãi trà bao gm các 

khoãn phâi trà ngithi ban và phái trà khác. Nq phâi trá không ghi nhn thp hcm nghia viii phâi thanh toán. 

Vic phân loai cáe khoán ng phài trà là phái trã ngirOi ban và phãi trã kháe dirge thire hin theo nguyen tc 

sau: 

Phãi trá ngithi ban gm các khoán phâi trã mang tinh chit thtrang mai  phát sinh tir giao djch mua hang 
hóa, djeh vi1, tài san và ngithi ban là dan vj de 1p vai ngirô'i mua, gm Ca eáe khoãn phâi trâ gifla cong 

ty mc và cong ty con, cong ty lien doanh, lien k&. Khoãn phài trá nay gm cã cáo khoãn phãi trã khi 

nhp khu thông qua ngtthi nhen üy thác (trong giao djch nhp khu Uy thác); 

- Phài trã khác gm cáe khoãn phâi trã khOng eó tinh thirong mai,  khOng lien quan dn giao djch mua, 
ban, cung ep hang hóa djeh vi. 

Cáe khoãn phâi trá dirge theo dOi chi tit theo t1rng di tirqng và k' han  phãi trâ. Tai  ngày 31/12/2020, Cong 
ty khOng có s dir ng phái trá eó gc ngoai t. 

12. Nguyen tc ghi nhn vay và ncr thuê tài chInh 

Các khoân vay và ng thuê tài chinh dirge ghi nhan trén ca sr eáe phiu thu, chng tir ngãn hang, cac kh irâe 
và cae hçip dng vay, ng thuê tài chInh. 

Cáo khoán vay, ng thuê tài chinh dirge theo dOi theo timg di tu'gng, kS' han, nguyen t. 

Iai thO'i dim 1p Báo cáo tài chInh, Cong ty dä dánh giá !ai  s dis các khoàn vay, ng thuê tài chInh có gc 

ngoi t theo t' giá giao djch ban ra tai  thai dim 1p báo cáo tài chinh cüa Ngân hang TMCP Cong thirong 

VietNam. 

13. Nguyen tc ghi nhn và vn hoá các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm lAi tin vay và cáe chi phi khác phát sinh lien quan trire tip dn cáe khoán vay. 

Chi phI di vay dirge ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong näm khi phát sinh, tth khi dirge vn hoá 
theo quy djnh cüa Chun mre k toán "Chi phi di vay". Theo d, ehi phi di vay lien quan trre tip dn vice 

mua, du Pr xây dirng hoie san xut nhüng tài san en mOtthi  gian thong di dài d hoàn thành dira vào sü 

dung hoie kinh doanh dirge cong vào nguyen giá tài san eho dn khi tài san do dirge dira vao sCr diving hoc 

kinh doanh. Cáe khoân thu nhp phát sinh tir vic du Us tam  thôi cáe khoán vay dirge ghi giám nguyen giá 

tái san cO lien quan. Di voi khoán vay riêng phie vi vic xay dirng tài san c djnh, bt dng san du Pr, lãi 

vay du9e vn hóa k cã khi thi gian xây dijng dirâi 12 thang. 

14. Nguyen tc ghi nhãn chi phi phái trá 

Chi phi phãi trã cüa Cong ty là cáe chi phi thirc t dä phát sinh trong k' báo cáo nhing chua chi trà do chua 
có hóa don ho.e chira dü h so, tài lieu k toán, dirge ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh cüa k' báo 
cáo và các khoán phãi trá chira phát sinh do chira ghi nhn hang hóa, djch vii nhung dirge tInh triróc vao chi 

(Các thuyêt minh nay là mçt bç3 phcn hQp thành và can ditçic dQc dóng thOi vái btho cáo tài chinh hcip nhdt kern theo) 
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phi san xu.t, kinh doanh k5' nay d dam bão khi phát sinh thire t không gay dt bin cho chi phI san xut, 
kinh doanh dirge phãn ánh là dir phOng phài trã. 

Vice trIeh trithc vào chi phi san xut, kinh doanh trong kS'  dirge tInh toán mt each cht chë và phâi có b.ng 
chüng hgp l', tin cy v eác khoân chi phi phâi trIch tnrcc trong ks', d dam bào s6 chi phi phâi trà hach  toán 
vao tài khoán nay phü hgp vài s ehi phi thc t phát sinh. 

15. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thrc hin 

Doanh thu chira th%rc hin là s6 tin eüa khách hang dA trà trtràc cho mt hoc nhiu k' k toán v eho thuê 
tài san. Vic phân b d ghi nhn vào doanh thu dirge tic hin theo s tin trã tin triróc chia eho s näm 

trã tin tri.róc. 

16. Qu5 phát trin khoa h9c và cong ngh 

Qu phát trin khoa hçe và cong ngh dirge thành Ip nhm tao  ngun tài chInh du tir cho hoat dng khoa 
lice va cOng ngh cüa Cong ty nhir sau: 

- Cp kinn phi d th%re hin cáe d tài, d? an khoa hc va cong ngh. 

- H trg phát tri&i khoa lice cong ngh. 

Nãm 2020, mi're trich 1p qu5 phát trin khoa hçe và cong ngh bang 7,4% thu nhp tInh thu trong näm theo 

diu 1 t ch(rc và hoat dng cOa qu5 và dirge hach  toán vào chi phi. Dng thi, Cong ty không phát sinh cáe 

nghip vv chi eho hoat  dng khoa hc cOng ngh. 

17. Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hfru 

Vn gop cOa ehü sà h&u dirge ghi nhn theo s vn thc t d gop eüa ehü s0 hu. 

Vn khác cOa chü sO hiiu dirge hInh thành do b sung tr kt qua hoat dng kinh doanh, dánh giá Iai  tài san .0/ 

va giá trj eon lai  gina giá trj hgp 1 cüa các tài san dirge tang, biu, tài trq sau khi trfr di eáe khoãn thus phãi 

np (nu co) liOn quan dn eáe tài san nay. 

Lgi nhun sau thus chira phân phi là s Igi nhun (läi) tü hoat dOng  eüa doanh nghip sau khi tri'r chi phi 
thu TNDN cOa närn nay và eáe khoán diu chinh do áp diing hi t do thay di chinh sáeh k toán va diu 

chinh hi t do sai sot trcng yéu cüa eác nAm triró'e. 

Lgi nhu.n sau thug thu nhp doanh nghip dirge phân phi cho ehü sO' hUu sau khi dã trIch 1p eáe qu theo 

Diu l cüa Cong ty eüng nhu eáe quy djnh cüa pháp lust và dã dirge Hi dng thành viOn phO duyt. 

Vice phân phi Igi nhun eho ehü sr hUu dirge can nhe dn cáe khoàn mc phi tin t nm trong lqi nhun 

sau thus ehua phân phi có th ãnh hu'àng dn lung tin và khã nang ehi trã 19i nhun nhu' Iãi do dánh giá 
lai tài san mang di gop van, läi do dánh giá lai  eáe khoàn miie tiI1 t, eáe cOng eii tài chInh là eáe khoàn miie 

phi tin té kháe. 

18. Nguyen tic và phiro'ng pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp 

Doanh thu cüa Cong ty bao gm doanh thu bàn eáe san phm, hang hoá, doanh thu hoat dng xây !.p va 

doanh thu cung cp djch vii cho thuê hot dng tài san. 

Doanh thu ban hang Iióa, thank phim 

Doanh thu ban hang hóa, thành phm dirge ghi nhn khi dng thOi thOa man tt ea näm (5) diu kiên sau: 

COng ty dä ehuyn giao phLn lirn rOi ro và igi Ich gn 1in vó.i quyn sO' hU'u san phm hoe hang hóa 
cho nguOi mua; 

(Các thuyêt minh nay là m5t b5 phan  hc.rp thành và can du'cxc dQC dông thai vó'i báo cáo tài chInh hp nhdt kern theo) 
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CONG TV TNHH MTV NTXOC SCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HF  NHAT 
D/c: S 44 Di.ring Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

COng ty khong con nm gi quy&n quãn 1 hang hóa nhir nguO'i sô hthi hang hóa hoc quyn kim soát 

hang hóa; 
• • • 

Doanh thu dirçic xac dnh ti.nyng doi chac chan. Khi hçp dong qui d!nh  ngtrm mua duçc quyen tra lai  san 
phm, hang hóa dã mua theo nhilng diu kin cii th& doanh thu chi duqc ghi nhn khi nhting diu kin 
cii th do không cOn tn ti và ngthi mua khong duçc quyn trá lai  san ph.m, hang hóa (tth truOng hçp 

khách hang có quyn trã iai  hang hóa duâi hInh thrc &,i Iai  d 1y hang hóa, djch viii khác). 

Cong ty së thu thrqc lqi Ich kinh t tr giao djch ban hang; va 

Xác djnh thrqc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cñp djch vy 

Doanh thu cfia giao djch v cung cp djch v1t duçc ghi nhn khi kt qua cUa giao djch do duçrc xác djnh mOt 

cách dáng tin cay. Tnr&ng hçp giao djch v cung cp djch vij lien quan dn nhiu k5' thI doanh thu dixgc ghi 

nhn trong kS'  theo kt qua phn cong vic dã hoàn thãnh ti ngày cüa Bang can di k toán cüa kS'  do. Kt 
qua cOa giao djch cung cp djch vii dtrqc xác djnh khi thOa man tt cã bn (4) diu kiên sau: 

- Doanh thu thrçic xác djnh thong di chic ch.n; Khi hçrp dng qui djnh ngui mua thrcc quyn trã lai 

djch vi1 dã mua theo nh&ng diu kin cii th& doanh thu chi dixcic ghi nhn khi nhüng diu kiên cu th do 

không cOn tn tai  và nghxOi mua không thrçrc quyn trà lai  djch vii d cung cap; 

Co khâ näng thu dtrçc lqi ich kinh t tr giao djch cung cp djch vii do. 

- Xác djnh dtxqc phn cOng vic dä hoàn thành ti ngày cüa Bang can di k toán; Va 

Xác djnh thrçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi do. 

Doanh thu xây dy'ng 

Khi kt qua thrc hin hop  dng thrc uóc tInh mt each dáng tin cy thI doanh thu du'qc xac dnh theo giá trj 
khi luiig thirc hin, doanh thu và clii phi lien quan dn hc'p dng duqc ghi nhn th ong ing vol phn cong 
vic da hoàn thành du'c khách hang xác nhn và dirc phãn ánh trén hóa don da lip. 

Các khoán tang, giãm khi hrng xây lip, các khoàn thu bi thirOng và cáo khoán thu khác chi thrgc ghi 

nhn doanh thu khi dã dixgc thng nht voi khách hang. 

Khi kt qua thirc hin h9p dng xây dirng khong th uâc tInh duc mt cách dáng tin cay, thI: 

Doanh thu clii thrçc ghi nhn thong throng vó'i chi phi cUa hp dng dä phát sinh ma vic hoàn trà là 

ttrong di chc chin. 

Chi phi cüa hp dng chi duc ghi nhn vào chi phi khi dã phát sinh. 

Doanh thu cho thuê tài san hoit d5ng 

Doanh thu cho thuê tai san hoat dng dtrgc ghi nhn theo phuong pháp thrOng thing trong su& thii gian cho 

thue. Tin cho thuê nhn triróc cOa nhiu kS'  thrcic phân b vào doanh thu phü hçp vói thOi gian cho thuê. 

Doanh thu tin Mi 

Tin läi dugc ghi nhn trén co so dn tich, thrgc xác djnh trên s du cáo tài khoán tin gCri và läi sut thrc t 

tirng kS'. 

Co tác và 41 nhuân thwc cliia 

C t(rc và Igi nhun thrgc chia duc ghi nhn khi Cong ty duc nhn quyn c t(rc hoc Igi nhun tir viéc 
gop van. C tác nhn duc bang c phiu clii dugc theo dOi theo s6 hrgng c phiu tang them, không thrac 

ghi nhn giá trj c phiu nhn dirge. 

(Các thuyt minh nay ia mç5t b5 phn hp thành và cdn ducxc dQc ddng thoi vái báo cáo tài chInh h9p nhct kern theo) 
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CONG TY TNRH MTV NUOC S4CH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH Hç1P NHAT 
D/c: s6  44 Duông Yen Phii - Q. Ba DInh - IF. Ha NOi Cho nàm tài chinh kt thác ngày 3 1/12/2020 

19. Nguyen tc ghi nhn giá vn hang ban 

Giá vn hang ban duqc ghi nhn và t.p hcp theo giá tn và s6 hrqng thành phm, hang hoá, vat tii xut ban 
cho khách hang, phü hcip vói doanh thu ghi nhn trong ks'. 

Giá vn djch v1i thrgc ghi nhn theo chi phi thrc t phát sinh d hoàn thãnh djch vi, phü hçip vài doanh thu 

ghi nhn trong k5'. 

Giá vn hoat dng san xut nuàc sach  &rcic ghi nhn theo thng chi phi thc t phát sinh cho hoat dng san 

xut và ban nrncc sach  trong näm. 

Giá vn hoat dtng xây 1p duc tp h9p và ghi nhn tircYng rng vâi doanh thu ghi nhn trong k' thrçrc xac 

dinh nhix sau: 

Giá vn trong närn = Chi phi san xut kinh doanh d& dang du kS'  + Chi phi phát sinh trong k' - Chi phi san 
xut kinh doanh dâ dang cui ks'. 

20. Nguyen tc k toán chi phi tài chInh 

Chi phI tâi chInh dU9c ghi nhn trong Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh là Mng chi phi tài chInh phát sinh 

trong ks', không bü tth vói doanh thu hoat dng tài chInh, bao gm chi phi lãi vay, chênh lch t giá... 

21. Các nguyen tc và phircYng pháp k toán khác 

Các nghTa vii v thu 

Thul gid trj gia tang (GTGT) 

Doanh nghip áp ding vic kê khai, tInh thud GTGT theo hu'óng dn cüa 1ut thus hin hành vó.i mirc thu 
suit thug GTGT 5% di vâi san phm là nuc sach,  10% di vài cáo loai hang hóa, djch vi khác. 

Thuithunhlpdoanhnghip Ki 

Thu thu nhap  doanh nghip th hin tng giá trj cüa s thud phâi trâ hin tai  và s thug hoän lai. 

S thud phái trá hin t?i  dirçrc tInh dra trên thu nhp chju thus trong näm. Thu nhp chju thus khác voi loi 
nhun thun thrçyc trInh bay trén Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh vi thu nhp chju thug không bao 

grn các khoân thu nhp hay chi phi tInh thus hoc duc khu tri'r trong các nãm khác (bao gm cà l mang 

sang, nu co) va ngoài ra không bao gm các chi tiôu không chju thug hoc không duçc khu trr. 

Cong ty áp ding m(xc thus suit thug thu nhp doanh nghip là 20% trên lçi nhun chiu thug 

Vic xác djnh thug thu nhp cüa Cong ty can cir vào cáo quy djnh hin hành v thug. Tuy nhién, nhng quy 

djnh nay thay di theo tirng thai kS'  và vic xác djnh sau cüng v thus thu nhp doanh nghip tüy thuc vào 

kt qua kim tra cüa co quan thug có thm quyn. 

Thul khdc 

Cáo loai thu& phi khác doanh nghip thrc hin kê khai và np cho cci quan thus dja phuong theo cáo lust 

thug hiên hành tai  Viêt Nam. 

(Các thuyët minh nay là m5t b5 phn hQp thành và can thtcrc dQC dóng thai vái báo cáo tài chInh h9p nMt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NUOC SiCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII HQP NHAT 
D/i: S 44 Dung Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nm tài chInh két thUc ngày 3 1/12/2020 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 

Danvjtmnh:VND 
1. Tin 

3 1/12/2020 01/01/2020 

Tin mt 3.361.711.281 2.557.959.229 

Tin g1ri ngân hang 598.789.102.497 838.525.380.734 

Tin dang chuyn 480.403.989 187.989.355 

Cong 602.631.217.767 841.271.329.318 

2. Các khoãn du tu tài chInh 

a) Du 1w nn gifr din ngày ddo hin 

31/12/2020 01/01/2020 

Giágc Giá tn hap ly Giágóc Giá trj hçip I 

Ngn liin 1.032.809.015.563 1.032.809.015.563 551.956.661.353 551.956.661.353 

Tin giri çó k' hn (*) 1.032.809.015.563 1.032.809.015.563 55 1.956.661.353 551.956.661.353 

Cong 1.032.809.015.563 1.032.809.015.563 551.956.661.353 551.956.661.353 

(*) Day là các khoàn tin gi có kS' h?n tir trên 3 thang dn 12 tháng 

b) DEu twgóp viSit vào don vj khdc 

Xem chi tit ti Phu luc s6 01 kern theo Báo cáo nay 

3. Phãi thu khách hang 
3 1/12/2020 0 1/0 1/2020 

a) Ph/li thu c/ía khách hang ngtn hzn 

Cong ty CP NuOc sch s 3 Ha Ni 

Ban duy tu cáo cong trinh h tng kS'  thut do thj 

Cong ty C phn Tix vn kin trcic và Xây dirng An Phát 

Các khoàn phãi thu cOa khách hang ngn hn khác 

18.725.719.325 

5.796.906.238 

2.034.152.000 

1.321.874.640 

9.572.786.447 

18.794.250.006 

7.34 1.353.899 

1.979.102.000 

1.821.874.640 

7.65 1.919.467 

Cng 

b) P1:/li thu khách hang là các ben lien qualt 

Chi tit trInh bay ti thuyt minh s VIII.2 

18.725.719.325 18.794.250.006 

  

4. Trã truóc cho ngu'Oi ban 
31/12/2020 0 1/01/2020 

a) Trã tru* cho ngithi ban ngiSn hgn 44.553.415.311 4.846.304.258 
Cong ty CP rnt rnrâc SOng Dung 40.000.000.000 

COng ty C phn VIWASEEN 3 1.766.765.000 

Các khoán trã tnrâc cho ngtr&i ban ngn hn khác 4.553.415.311 3.079.539.258 

Cong 

b) Trã trithc cho ngwô'i ban là ci'Ic ben lien quan 

Chi tit trInh bay ti thuyt minh so VIII.2 

44.553.415.311 4.846.304.258 

  

(Các thuyê't minh n?'y là m5t b5 ph2n hcrp thành và ciSn ducic dQc diSng thai vái báo cáo tài chinh hçp nMt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NUC S3CH HA NQI 
0/c: só 44 Dixing Yen Ph%I - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHiNE HQP NIIAT 
Cho nãm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2020 

5. Phãi thu khác 
Giátrj 

31/12/2020 

Dir phOng Giátrj 

01/01/2020 

Dir phOng 

a) Ngihz hzn 65.544.214.252 1.108.285.538 43.731.693.566 1.108.285.538 

Lãi duthu, cô tüc dixçic chia 28.429.455.686 13.101.696.295 

Tam Ong tin, vt tir cho các Don 
vj ni bO 

22.918.667.433 346.647.916 20.212.471.136 346.647.916 

Tm frng 1.380.352.608 1.263.430.485 

Phãi thu khác 12.815.738.525 761.637.622 9.154.095.650 761.637.622 

b) Dài han 2.646.694.300 2.610.694.300 

UBND qun Hoàng Mai 2.300.694.300 2.300.694.300 

K Circle, k qu5 346.000.000 3 10.000.000 

Cong 68.190.908.552 1.108.285.538 46.342.387.866 1.108.285.538 

c) Phãi thu khdc là cdc ben lien quan 

Chi tit trinh bay ti thuyt minh s VIII.2 

6. Nq xâu 31/12/2020 01/01/2020 
Giágc Giátrj Giágc Giátrj 

có th thu hi có th thu hi 

Tóng gid trj cdc khoãn p/id! thu qud hçzn thanh loan: 

Phái thu khách hang 5.340.547.572 1.160.070.753 5.141.174.455 873.745.793 

Trã truâc cho ngtthi ban 1.211.087.511 1.211.087.511 

Phái thu khác 1.108.285.538 1.108.285.538 

Cong 7.659.920.621 1.160.070.753 7.460.547.504 873.745.793 

7. Hãngtônkho 31/12/2020 0 1/0 1/2020 
Giágc D phOng Giágc Dij phOng 

Nguyen 4t Iiu 87.842.866.040 883.436.853 95.304.127.564 765.037.648 
Cong cia, ding cii 19.529.966.8 17 20.114.256.334 

Chi phi SXKD dä dang 9.102.696.548 3.203.157.324 

Cong 116.475.529.405 883.436.853 118.621.541.222 765.037.648 

Ti ngày 3 1/12/2020, Cong ty dã thc hin trIch 1p bô sung 118.399.205 VND nguyen vt 1iu tn kho. 

Ti ngày 3 1/12/2020, khong có hang tn kho nào dirqc si ding d th chp cho các khoãn vay ti ngân hang. 

8. Tng, giãm tài san c djnh hfru hInh 

Xem chi ti& ti Phu luc 5 02 kern theo Báo cáo nay 

9. Ting, giãm tài san c dlnh  thuê tãi chInh 

S dir ti ngãy 01/01/2020 

Tang do mua 1i tai san c djnh thuê tài chinh 

Tang do thuê tài san c djnh thuê tài chInh 

Giãm do mua Iai tãi san c6 dinh thuê tài chinh 

S dir ti ngãy 31/12/2020 

Phtrong tin vn tái, 
4ttruyndn Cong 

8.337.028.182 8.337.028.182 

1.500.000 1.500.000 

1.296.309.739 1.296.309.739 

(2.173.454.546) (2. 173.454.546) 

7.461.383.375 7.461.383.375 

(Các thuylt minh nay là m5t bç5phn hcrp thành và can dirçc ä'QC dng th&i v&i báo cáo tài chInh hQp nMt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC S*CH  HA NO! THUYET MINI! BAO CÁO TAI CIIINIl HQP rAT 
D/c: Sé 44 Du&ng Yen Ph - Q. Ba EInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thCc ngày 31/12/2020 

9 Tang, giãm tài san c djnh thuê tài chInh (tip theo) 
Phiscmg tin vn tâi, 

vt tmyn dn Cong 

Giá trj hao mon luy k 
S dir ti ngày 01/01/2020 4.537.880.158 4.537.880.158 
Khu hao trong nm 1.045.865.624 1.045.865.624 
Giàm do mua 1i tài san c djnh thuê tai chInh (1.813.711.123) (1.813.711.123) 

S dwti ngày 31/12/2020 3.770.034.659 3.770.034.659 

Giá trj cOn Ii 

Ti ngày 01/01/2020 3.799.148.024 3.799.148.024 

Ti ngày 3 1/12/2020 3.691.348.716 3.691.348.716 

10. Tang, giãm tãi san c djnh vô hInh
Chtrang trInh Tài san c djnh 

phn mêm vô hInh khác Cong 

Nguyen giá TSCD 
S dir ti ngày 01/01/2020 14.665.695.041 2.288.972.661 16.954.667.702 
Mua sm trong kS' 1.218.080.909 1.218.080.909  

S dir tii ngày 31/12/2020 15.883.775.950 2.288.972.661 18.172.748.611 

Giá tn hao mOn lüy k 

S dir ti ngày 01/01/2020 4.232.992.744 2.227.572.657 6.460.565.401 

K1iu hao trong nãm 2.337.793.565 2.337.793.565 

S dir tii ngày 31/12/2020 6.570.786.309 2.227.572.657 8.798.358.966  
Giá trj cOn Ii 

Ti ngày 01/01/2020 10.432.702.297 61.400.004 10.494.102.301 
Ti ngày 3 1/12/2020 9.3 12.989.641 61.400.004 9.374.389.645 

11. Tàisãnd&dangdãihn 

Xây drng co bàn do dang 31/12/2020 01/01/2020 

  

Xây drng cci bàn 

- Cdp nwOc khu vtc con igi huyn Thanh TrI 

- Cái tgo mgng lwOi ccp nu'óc O21 Hai Ba Trung 

- Cái tgo mgng 1u6i cáp nithc chng that thoát tMt thu O 5A,B 
Quan Cdu Gidy 

- Di chuyn tuyên dng cdp nu0c D280-D400 

- Dit an ldp dat  bd sung mgng lu-Oi cdp nzthc khu vtc Lien hiep 
xzr l chdt thai rdn Nam So'n 

- Dr an cái tgo náng cdp dày truyn xr l ntrOc trgm DOng Anh 

- D an chdng thdt thoát thdt thu phzthng Long Biên 2019 

- Hoàn thin HTHTCN khu vc xã Nguyen Khe 

- Hoàn thiên HTHTCN khu vc xa Van Nôi 

- Ddu bsung khu vitc Gia Lam nàm 2018, 2019, 2020 

- £'du bd sung phut5ng Sal Ddngnãm 2019 

- Ddu bd sung khu vyc Dông Anh nàm 2020 

- Drán chdng IT/TI phir&ngLongBiên 2020 

- Cong trInh khác 

Cong  

130.578.465.409 79.929.397.682 

- 15.187.701.818 

60.311.103.821 549.287.273 

35.314.702.393 519.244.182 

8.733.671.187 

- 1.333.820.510 

- 7.191.753.536 

- 9.825.343.356 

- 9.909.097.905 

- 10.434.540.857 

12.947.498.815 2.292.132.042 

3.712.203.431 3.712.203.431 

3.724.320.802 - 

3.350.227.590 - 

11.218.408.557 10.240.601.585 

130.578.465.409 79.929.397.682 

'C'ác thuyt minh nay là mat ba phan hp thành và cdn duc dQC dng th&i vO.i báo cáo tài chInh hp nhdt kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NtXOC SCH HA NO! 
D/c: So 44 DisOng Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINI! HQP NHAT 
Cho nàm tài chinh kt thOc ngày 31/12/2020 

12. Chi phi trã trwó'c 
3 1/12/2020 01/01/2020 

a) Ngn hçzn 1.264.379.883 1.681.324.245 

Chi phi bào him dir an 552.614.845 670.095.657 

Chi phi hóa chit chi phân b 374.323.460 477.134.950 

Chi phi ch& phân b khác 337.441.578 534.093.638 

b)Dàihin 175.238.389.124 213.693.513.922 

Chi phi thay d6ng h djnh kS' 27.020.416.269 54.098.968.805 

Chi phi s&a chOa IOn 71.968.818.147 77.676.363.664 

Cong ci, dng ciii xut dOng 76.249.154.708 81.918.181.453 

Cong 176.502.769.007 215.374.838.167 

13. Phãi trã nguOi ban 

Giátrj 

3 1/12/2020 

So Co khà nàng 
trãnçi 

Giátrj 

01/01/2020 

Scókhânàng 
tràna 

a) Cdc khoãn phãi Era ngithi ban 
ngin hin 

291.032.084.134 291.032.084.134 164.044.424.010 164.044.424.010 

Cong ty CP du tir h tng 18 2.156.545.447 2.156.545.447 5.790.771.364 5.790.771.364 

Cong ty CP Xây dirng và du tii 
phát trin kin true dO thj 

7.054.363.918 7.054.363.918 6.939.844.289 6.939.844.289 

Cong ty CP VIWASEEN 3 9.008.481.852 9.008.481.852 7.179.000.973 7. 179.000.973 

Cong ty CP ntrOe mt sOng 207.942.333.604 207.942.333.604 88.783.938.408 88.783.938.408 
Duông 
COng ty TNHI-I Thtwng mai 9.395.553.803 9.395.553.803 3.162.769.8 14 3.162.769.8 14 
Hoàng Anh 
Các dOi tuvng khác 

b) Cdc khodn phãi Ira ngw&i ban 
dài hin 

55.474.805.5 10 55.474.805.510 52.188.099.162 52.188.099. 162 

Cong 291.032.084.134 291.032.084.134 164.044.424.010 164.044.424.010 

c) P1:/li Ira ngithi ban là các ben lien quan 

Chi tit trInh bay thuyt minh si VIII.2 

14. Ngu'Oi mua trã tin truóc 
31/12/2020 01/01/2020 

Ngu'ài n:ua Ira Iin Irithc ngán 1:n 33.502.968.241 20.992.063.133 
COng ty C phn Vinhomes Reverside 2.390.686.000 

Thu tri.rOe tin d!.r an 24.790.814.691 9.685.817.500 

Các khoân ngui mua trâ tin tnrOc ngn han  khác 8.712.153.550 8.9 15.559.633 

Cong 33.502.968.241 20.992.063.133 

b) Ngu'ô'i ,nua Ira tin Irwóc là cdc ben lien quan 

Ti ngày 31/12/2020, khOng CO s du trã tri.rOc cho ngui ban là cáe ben lien quan. 

(Các thuylt minh nay là mt b5 phn hçrp thành và can dw9c dQC c1ng thô'i vói báo cáo tài chInh hQp nhdt kern theo,) 
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CONG TY TN}ffl MTV NUOC S4CH HA NQI 1IIuYET MINIH BAO CÁO TAI CHINII HQP NIIAT 
Die: S 44 Duing Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho näm tài chinh kt thiic ngày 3 1/12/2020 

15. Thus và các khoãn phãi thu, phãi np Nhà nuóc 

0 1/01/2020 
S phãi np 

trong nAm 
S dAthcntp 

trong näni 31/12/2020 
a) Phái n3p 
Thus giá tn gia tang du ra 

Thus thu nhp doanh nghip 

Thuêthunhp cánhân 

Thud tài nguyen 

Thuê nhà dt, tiên thuê dt 
Thus BVMT và các loai thug 
khác 
PhI, t phi và các khoãn phãi np 
khác 

140.951.978 

334.039.670 

111.918.110 

812.099.200 

10.717.363.464 

51.137.290.529 

1.751.695.422 

25.733.612.229 

4.007.536.930 

70.032.646.400 

9.765.111.252 

874.650.740 

185.099.801.167 

1.605.018.182 

24.853.549.319 

4.008.282.119 

64.828.065.600 

9.765.111.252 

6.359.339.307 

157.995.869.535 

287.629.218 

1.214.102.580 

111.172.921 

6.016.680.000 

5.232.674.897 

78.241.222.161 

Cong 63.253.662.951 297.265.054.140 269.415.235.314 91.103.481.777 

b) Phãi thu 
Thus giá trj gia tang dâu ra 
Thuê thu nhp doanh nghip 
Thus thu nhp cá nhân 
Phi, l phi vâ các khoán phãi np 
khác 

366.997.620 
4.784.863.937 

45.483.852 

427.8 15.943 

5.716.916.043 
45.483.852 

427.8 15.943 

932.052.646 
366.997.620 

540 

Cong 5.625.161.352 6.190.215.838 932.052.646 366.998.160 

16. Chi phi phãi trã 
31/12/2020 01/01/2020 

Ngn hçin 19.145.267.903 22.29Z312.475 
- Chi phi läi vay phãi trã 2.296.310.225 2.470.165.353 

Trong dO, chi phi lai vay dttçrc vn hOa 46.183.990 

- Chi phi phãi trá khác 16.848.957.678 19.827.147.122 

Cong 19.145.267.903 22.297.312.475 

17. Doanh thu chu'a thuc hién 
31/12/2020 01/01/2020 

Ngii hçzn 36.545.456 36.545.459 
Doanh thu nhn truâc cho thuê tài san 36.545.456 36.545.459 

Cong 36.545.456 36.545.459 

18. Phâi trã khác 
31/12/2020 01/01/2020 

a) NgJn Izzn 52.055.515.940 77.127.489.487 

Kinh phi cong doàn 1.100.298.397 1.244.004.818 

Bão him xà hi, bão him y t, bào him tht nghip 12.161.364 170.560.462 

Các khoãn phái trã, phãi np khác 50.943.056.179 75.712.924.207 

- Nhin kj qu51 Icj cuc1c ngãn hcn 62.094.000 21.600.000 

- Tài san thu3c ngành nztOc bàn giao ch& quyêt toOn vJn 3 6.3 72. 794.358 46.709.216.010 

- PhOi trOphOi nçp khOc 14.508.167.821 28.982.108.197 

b) Dài hin 424. 758.167.180 489.23 7.963.380 
Phãi trá ngân sách (nguôn vn ngân sách hInh thành tài san cO hoàn 1i) 424.758.167.180 489.237.963.380 

Cong 476.813.683.120 566.365.452.867  

c) Phái trà khdc là các ben lien quan 

Chi tit trInh bay tai thuyt minh s VIII.2 

(COc thuyêt ininh nay là m5t b phan  hçip thành và can dwcxc dQC dng thai vái báo cáo tài chinh hcrp nh& kern theo,) 
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CONG TY TNHII MTV NUOC SCH HA NO! THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! HP NIIAT 

B/c: So 44 Dithng Yen Phii - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chInh k& thác ngày 31/12/2020 

19; Vay và nç thuê tài chInh 

Xem chi tit ti Phi 1ic s6 03 kern theo Báo cáo nay 

20. Qu phát triên khoa hçc và cong ngh 

Qu5 phát trin khoa 
h9cvacôngngh

Cong 

Sdâunãrn 
TrIch Ip  qu5 
Ntp Iai  qu5 do khong sr dung 

So cuôi nàm 

21. Vn chü sö hüu 

a) Bang di chilu biln d5ng cüa van clzü sô Jifru 

Xem chi tit tai  Ph 1ic s 04 kern theo Báo cáo nay 

74.680.000.000 
9.500.000.000 

(1.500.000.000) 

74.680.000.000 
9.500.000.000 

(1.500.000.000) 

82.680.000.000 82.680.000.000  

b) Chi tilt vt4n gop cáa chü sO Izfru 

31/12/2020 0 1/01/2020 

UBND thành ph Ha Ni 3.117.117.267.381 3.078.040.780.238 

Cong 

c) Cdc giao djch v vJn vói cliii só hfru và phân phái ca tii'c 

3.117.117.267.381 3.078.040.780.238 

Nãm 2020 Nàm 2019 

+Vn duttrcüachüsâhQu 

- Vn gop du nàm 3.078.040.780.238 2.984.749.345.380 

- Vn gop tang trong nàm 39.076.487.143 93.291.434.858 

- Vn gop giãm trong näm 

- VôngópcuOinärn 

d) Cdc quj ciia doaizh nghip 

3.117.117.267.381 3.078.040.780.238 

Khoán muc 01/01/2020 Tang trong näm Giãrn trong nam 31/12/2020 

Qu du tu phát trin 255.219.569.505 43.326.992.243 3.007.839.320 295.538.722.428 

Miic dIch sü ding qu du tir phát trin: 

QuS' du tix phát trin cüa Cong ty duqc trIch 1pt& phn lçii nhun sau thus thu nhp doanh nghip, duçic sCr ding d b sung vOn 
diu 1 cUa COng ty bang vic du tu m& rng quy mô san xu&t kinh doanh hoc du ti.r chiu sâu cña doanh nghiêp, phü hp voi 
quy d!nh  ti diu 1 Cong ty. 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KIJOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH 
DOANH HQP NHAT 

Dan vj tInh: VND 

1. Tong doanh thu ban hang và cung cp dlch  vi 

Nàm 2020 Nàm 2019 

a,) Doanh thu 

- Doanh thu ban nis&c sach 
- Doanh thu hot dng xây 1p 

- Doanh thu khác 

Cong 

b) Doanh thu d6i vói cdc ben lien quaiz 

Chi ti& ti trInh bay ti thuyt minh s VIII.2 

1.927.957.596.890 

53.116.270.837 

18.281.075.686 

1.950.365.799.925 
47.902.885.310 

17.912.716.804 

1.999.354.943.413 2.016.181.402.039  

(Các thuylt minh nay là mç5t b5 phn h9p thành và ccn ducxc dQc clong th&i v&i báo cáo tài chInh hcxp nhát Mm theo,) 
27 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CONG TY TNHH MTV NIJC SjCH HA NQI 
D/c: sá 44 Dtrmg Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Cho nàm tài chInh kt th(ic ngày 3 1/12/2020 

2.  Giávnhàngbán 
Näm 2020 NAm 2019 

- Giá vn ban nuàc sach 904.264.071.227 882.899.332.352 

- Giá v&i cña hot dung xây lap 49.860.752.785 45.456.051.171 

Giá v6n hoat dng khác 10.385.068.483 12.881.957.994 

Cong 964.509.892.495 941.237.341.517 

3.  Doanh thu hot dng tài chInh 
Nàm 2020 Nàm 2019 

- Lâi tin gui, tin cho vay 45.594.661.015 27.155.317.851 

- Ca tic, lqi nhu.n duqc chia 28.438.037.619 19.070.000.000 

- Li chênh lch t)) giá 259.696.901 4.624.375.474 

Cong 74.292.395.53 5 50.8 49.693.325 

4.  Chi phi tài chInh 
Näm 2020 Näm 2019 

- Lài tian vay 110.720.810.639 104.928.983.955 

- Dr phông giãm giá chüng khoán kinh doanh và tan th&t du tu 26.685.713.024 18.527.794.162 

- L chênh 1ch t giá 8.623.707.711 8.831.465.244 

- Chi phi tài chInh khác 158.897.942 

Cong 146.030.231.374 132.447.141.303 

5.  Thu nhp khác 
Näm 2020 Näm 2019 

- Thu tü thanh 1 tài san ca djnh 142.640.871 94.632.364 

- Tin kinh phi hot dQng tram Nam San, Bc San, Hang KS' 20.404.943.000 

- Thu do &rqc bôi thixOng 12.444.463.000 

- Thu nhp khác 128.753.238 1.043.944.453 

Cong 12.715.857.109 21.543.519.817 

6.  Chi phi khác 
Nãm 2020 Nám 2019 

- Giá trj con Ii cüa tài san thanh 1, nhtrgng ban 2.465.666.474 341.196.402 

- Chi phi thanh IS'  tài san 9.000.000 80.4 10.000 

- Các khoãn tin pht 483.980.443 457.070.228 

- Chi phi khác 14.369.773 17.508.551 

Cong 2.973.016.690 896.185.181 

7.  Chi phi ban hang và chi phi quãn IS'  doanh nghip 
Näm 2020 Näm 2019 

a) Chi phi ban hang 700.145.132.551 72 0.119.846.988 

- Chi phi nhân cong 175.699.551.686 187.840.841.783 

- Chi phi khu hao tài san ca djnh 336.794.605.031 307.565.852.696 

- Chi phi ban hang khác 187.650.975.834 224.713.152.509 

b) clii phi qud!: 1j doanh nghip 106.594.193.034 108.121.636.825 

- Chi phi nhân cOng 48.616.770.995 45.243.784.241 

- Chi phi quãn iS' doanh nghip khác 57.977.422.039 62.877.852.584 

(Các thuyét minh nay là mt3t b5 phn hçrp thành và cd duçrc dQc ddng thoi vói báo cáo tài chInh hçip nMt kern theo) 
28 



CONG TY TNIIII MTV NIJOC SACH HA NQI TWJyET MINTI BAO CÁO iAi CHINE HcIP NEAT 
Die: S 44 Dtiing Yen Phu - Q. Ba Dình - TP. Ha Nôi Cho nAm tài chinh k& thOc ngày 3 1/12/2020 

8. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 

Näm 2020 Näm 2019 

a) Tng thu thp phát sinh, trong dO: 2.184.619.139.946 2.088.574.615.181 

a1) Thu nhap  chju thus thu nh4p  doanh nghip 2.149.923.482.727 2.069.504.615.181 

a2) Thu nh4p không chju thul thu nhap doanh nghip 34.695.657.219 19.070.000.000 

b) Tang chi phi phát sinh, trong do: 2.012.476.769.692 1.902.822.151.8 14 

bi) ChiphitInh thulthu nháp doanh nghip 2.004.031.918.208 1.900.437.112.569 

b2) Chi phi không duçic frz khi tInh thud thu nh4p doanh nghip 8.444.851.484 2.385.039.245 

c) L &rcic chuyn tir các k truâc 

d) Lqi nhun chju thu thu nhp doanh nghip (a1-bl-c) 145.891.564.5 19 169.067.502.612 

e) Thu sut thu thu nhp doanh nghip hin hành 20% 20% 

f) Chi phi thud thu nhp doanh nghip tinh trên thu thp chju 
thu nàin hiên hành (d*e) 29.178.463.566 33.8 13.500.522 

g) Diu chinh chi phi thu thu nhp doanh nghip cOa cãc n.m 
tnràc vào chi phi thu thu nhp hin hành näm nay 

1.340.012.600 369.600.000 

h) T6ng chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành (=f+g) 30.518.476. 166 34.183.100.522 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MUC  TRIN}I BAY TRONG BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HQP 
NEAT 

1. Các giao dch không bang tin ânh hu&ng dn báo cáo luu chuyn tin t hqp nht 
Nám 2020 Näm 2019 

- Tang vn gop thu s& hihi do tang tài san c6 djnh, hang tn kho, nq phài thu 
dirge bàn giao theo các quyt djnh cOa các ci quan quán 1 phê duyt 

- Tang vn gop chO s& hfu tir ngun qu du tiz phát trin, ngun vn du tir xay 
dijng ccc bàn cOa các dir an hoàn thành 

- Gop v6n bang giá trj tài san dang du tir dâ dang 

VIII. Nff(flG THÔNG TIN iuiAC 

73.842.143.211 73.842.143.211 

37.738.307.320 

1.481.592.589 

NhUng si kin phát sinh sau ngày kt thüc k5 k toán 

Ban Tng Giám dc Cong ty khng djnh ring, theo nhn djnh cCa Ban Tng Giám dc, trên các khIa enh trQng yêu, không có sr 
kin bt thiräng nào xáy ra sau ngày khoá s k toán lam ành hixOng den tinh hinh tài chInh và hot dng ccia Cong ty can thiêt 
phài diu chinh hoc trInh bay trén Báo cáo tài chinh hgp nht cho nàm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2020. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

Ben lien quan Mi quan h 

COng ty CP Du tic xây dirng h tng rnróc sch Ha NOi 

Cong ty Co phn Viwaco 

Cong ty CP Tháp nuâc Ha Ni 

Cong ty CP mt rnrâc Song Hang 

 

Cong ty lien két 

Cong ty lien két 

Cong ty lien k& 

COng ty lien kt 

Trong qua trInh hot dng kinh doanh, Cong ty phát sinh các nghip vii vài các ben lien quan, các nghip vi chü yu nhi.r sau: 

Dcrn vj tInh: \TND 

Näm 2020 NAm 2019 

Ban hàizg, cung cap djch v 

Bàn 4t ttr, din cho COng ty CP Dâu tic xây dimg h tng nithc sach  Ha Ni 50.465.479 234.081. 137 

Cho COng ty Ce, phn Viwaco thuê tài san 2.36 1.188.194 2.361.188. 194 

(COc thuyt minh nay là mt bôphn hc'p thành và cdn dzc dQC dng th&i vOl báo cáo tài chInh hQp nhôt kim theo) 
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CONG TY TNHH MTV NUOC SH HA NO! THUYET MUSH BAO CÁO TA! CHIN!! HQP NHAT 

D/c: S 44 Diiäng Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2020 

S dir vói các ben có lien quan: 

31/12/2020 01/01/2020 

Cdc khoánphãi thu khách hang 

Cong ty CP Du tir xây drng h tng nisâc sch Ha Ni 2.274.245 2.643.091 

Cdc khoánphãi thu khác 

Côngty CP Du tizxây d%mg ht.ng ntrâc sach  HàNi 761.637.621 748.398.042 

Các khoãn phái trã ngzthi ban 

Cong ty CP DAu tir xây drng h thng nuàc s?ch  Ha  NOi 2.023.476.78 1 775.156.735 

Các khoãn phái trã khác 

Cong ty CP Du ttr xây drng h thng nithc sch Ha Ni 409.719.036 1.732.501.666 

Thu ,zhIp và các khoán vay cña cdc thành viên quán lfl c/ia chót 
Thu nhp cüa các thành viên chC ch& dticcc hix&ig trong näm nhix sau: 

Nàm 2020 NAm 2019 

Tang thu nhp 1.845.131.400 1.754.856.010 

3. Báo cáo b phn 

a) Theo linh vrc kinh doanh 

Cong ty hot dQng trong hai iTnh virc sin xut kinh doanh chInh là sin xut vi kinh doanh nixàc sch, xiy dçrng va djch vi thucng 
mai. Cong ty 1p báo cáo b phn theo hai (02) b phn kinh doanh nay 

Xây diyng và 
hot dng khác 

Cong 

Doanh thu ban hang và cung cp djch vii 

b) Theo khu vc dia l 

Hin ti, các hot dng sin xut kinh doanh chInh cüa Cong ty dtrcic thc hin trên iinh th Vit Nam, khong CO sir khác bit iOn 
v diu kin kinh t& Do do, không có báo cáo b phn dirqc trinh bay. 

4. Thông tin so sánh 

S6 1iu so sinh là sé, lieu &rçlc lay theo s lieu trên Báo cáo tài chInh hçip nht cho näm tài chInh k& thOc ngày 31/12/2019 dA 
duac kim tom b&i Cong ty TNHH K toán, Kim toán Vit Nam (VNAA), có diu chinh mt s chi tiêu theo k& qui thanh tra 
thus 2019. Cu th nh.r sau: 

Khoãn mijc Ma s6 
S báo cáo 
nám truóc 

S diu chinh S sau diu cMnh 

Trên bang can 1ti kltodn Izp nhãt 

Tn truâc cho nguäi ban ngn hn 149 5.248.791.387 (402.487.129) 4.846.304.258 

Phil thu ngn hn khác 136 44.686.740.079 (955.046.513) 43.731.693.566 

Thug và các khoin phii thu Nhi 
niiàc 

214 6.169.854.366 (544.693.014) 5.625.161.352 

Phii trá nguri ban ngn hn 311 166.265.712.428 (2.221.288.418) 164.044.424.010 

Ngirài mua tn trtrOc ngn hn 312 21.003.773.428 (11.710.295) 20.992.063.133 

Lgi nhun sau thus chra phân 
phi 

421 193.531.739.319 330.772.057 193.862.511.376 

(Các thuyt minh nay là mçit b phçn hQp thành và cn dzcrc a'Qc dng th&i vol báo cáo tài chInh hQp nhát Mm theo) 
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CM tiêu 
San xut và kinli 
doanh nuóc sach 

1.927.957.596.890 71.397.346.523 1.999.354.943.413 
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CONG TY TNIIH MTV MfOC SACH HA NO! THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHIINII HQP NHAT 

B/c: S6 44 Bi.ring Yen Phii - Q. Ba BInh - TP. Ha Ni Cho nam tài chInh kt th6c ngày 31/12/2020 

4. Thông tin so sánh (tip theo) 

Trên bdo cáo kit qua hort d3ng kinh doanh hip nhát 

Thu nhp khác 31 20.668.054.746 875.465.071 21.543.519.817 

Chi phi thu TNDN hin hành 51 33.638.407.508 544.693.014 34.183.100.522 

Lgi nhun sau thus TNDN 60 177.006.818.966 330.772.057 177.337.591.023 

T Mai Phirong BôPhuong Nam 

(Các thuyt minh nay là m5t b5 phn hcip thành và ccn dzicrc dcc dng thôi vol báo cáo tài chInh hçp nhdt kern theo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
• CONG TY TNIIH MTV NUO'C SCH HA NQI 
D/c: S 44 Di.rOng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHI NH HYP NIIAT 
Cho näm tài chInh k&thOc ngày 31/12/2020 

Phu luc s6 01: Các khoãn du ttr tài chInh Dan vi tmnh: VND 

b) Du Iwgóp van vào thrn vj klthc 31/12/2020 01/01/2020 

Giá trl Giá trj hop l Diz phông Giá trl Cia trl hçp J Diphông 

Du ttr vào cOng ty lien doanh, lien kt 223.554.410.892 223.554.410.892 216.206.811.400 216.206.811.400 

Cong Cphdn Viwaco 91.418.165.353 91.418.165.353 83.645.166.278 83.645.166.2 78 

Cong CF Dáu tirxáy 4-ng hg tdng 
nuóc sgch Ha N1 

2.062.014.005 2.062.014.005 1.906.289.274 1.906.289.2 74 

Cong C? Tháp nithc Ha Ni 82.535.482.815 82.535.482.815 84.516.846.530 84.516.846.530 

Cong CF ntr&c mt Song Hang 47.538.748.719 47.538.748.719 46.138.509.318 46.138.509.318 

D&u ti.r vào dan vj khác 99.96 1.100.000 54.747.592.814 (45.213.507.186) 99.961.100.000 81.433.305.838 (18.527.794. 162) 

COng CF nwOc mt Song Duông 99.961.100.000 54.747.592.814 (45.213.507.186) 99.961.100.000 81.433.305.838 (18.52 7. 794.162) 

Cong 323.515.510.892 278.302.003.706 (45.213.507.186) 316.167.911.400 297.640.117.238 (18.527.794.162) 

Chi tit các khoãn du tir gop vn vào don vi khác ti ngày 31/12/2020 nhu sau: 

Ten don v nhn vn gop 
T 1 gop vn trong 
tôngvônchüsOhüii 

T5 I biêu quy& 
Hot dng san xut chInh cüa 

Dan vj nhn gop vn 

Côngty C phAn Viwaco 

Cong ty CP Du tis xay dijng h tang 
nuàcsachHàNôi 

Cong ty CP Tháp nisàc Ha NOi 

Cong ty CP rnr&c mt Song Hong 

Cong ty CP nuàc mt Song DuOng 

23,7% 

20,0% 

30,0% 

17,4% 

10,0% 

23,7% 

20,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

Xây drng, 1p dt 

Kinh doanh nithc sch 

San xut và cung cp rnxâc sach 

San xuAt và cung cp nuâc sach 

San xuAt và cung cp nrâc sch 

Chi tit giao djch vài các cOng ty con, cOng ty liOn kt thrcic trinh bay ti thuyt minh s VIII.2 

(COc thuyAr minh nay là m5t b phan  hQp thành và can duxc ä'QC a'dng thai vái báo cáo tài chInh hQp nhdt kern theo) 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNHH MTV NUC SCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
0/c: S 44 Di±ng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi Cho näm tài chinh kt thCic ngày 3•1/12/2020 

Phii 1ic s 02: Tang, giãm täi san c djnh hfru hInh 
Dn vi tInh: VND 

Khoãn muc 
Nhà cfra, 

• 
vt kin trüc 

May móc, 
thiet bj 

Phuo'ng tiên van täi, 
• 

thiet bj truyen dan 
Thth bi, 
DCQL 

TSCD 
hüu hInh khác 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD 
S6 dir ti ngày 01/01/2020 1.998.752.111.811 983.532.818.840 5.727.363.180.271 58.511.379.540 4.511.645.970 8.772.671.136.432 
Tang domuatrongnam - 14.552.220.489 - 1.934.149.090 - 16.486.369.579 
Tang do du ti.r xay drng ca bàn hoàn thành 7.667.323.849 16.785.549.280 195.954.239.088 - - 220.407.112.217 
Tangdo dirqcNhàrn.rcbàngiao 277.915.174 - 31.075.115.292 - - 31.353.030.466 
Tang do mua 1i tài sane6 djnh thuê tài chuiih - - 2.171.954.546 - - 2.171.954.546 
Thanh 1, nhircYng bàn (10.213.872.950) (930.064.186) (43.962.834.522) - (355.804.399) (55.462.576.057) 
Giãmkhác - (1.533.140.000) - - - (1.533.140.000) 
s6 dir tai ngày 31/12/2020 1.996.483.477.884 1.012.407.384.423 5.912.601.654.675 60.445.528.630 4.155.841.571 8.986.093.887.183 
Giá tn hao mon lfiy k 
S6 dir tai ngày 01/01/2020 1.076.142.924.375 520.894.123.387 2.879.089.247.970 33.156.044.106 3.746.750.878 4.513.029.090.716 
Khu hao trong nãm 95.476.265.595 75.355.296.069 314.639.458.399 6.4&1.978.3 19 178.086.891 492.131.085.273 
Tangdomua1itaisanc6djnhthuetaichfith - - 1.813.711.104 - - 1.813.711.104 
Giãm do thanh 1, nhucing bàn (10.213.872.950) (157.336.629) (41.497.168.048) - (355.804.334) (52.224.181.961) 
Giámkhác - (136.394.912) - - - (136.394.912) 
S6 dir tai ngày 31/12/2020 1.161.405.317.020 595.955.687.915 3.154.045.249.425 39.638.022.425 3.569.033.435 4.954.613.310.220 
Giá tn cOn Ii 
T?i ngày 01/01/2020 922.609.187.436 462.638.695.453 2.848.273.932.301 25.355.335.434 764.895.092 4.259.642.045.716 
Tai ngãy 31/12/2020 835.078.160.864 416.451.696.508 2.758.556.405.250 20.807.506.205 586.808.136 4.031.480.576.963 

Trong do:  

- Nguyen giá TSCD tti ngay 31/12/2020 d h& khu hao nhirng vn cOn sl'r ding: 1.572.381.818.729 VND 

(Các thuyê't minh nay là mç5t bc5phan  hcrp thành và cdn ditçxc dQc d&ig th&i vái báo cáo tài chInh hçxp nhAt kern theo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII HOP NHAT 
D/c: S 44 Duäng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020 

Phti Iic s 03: Vay vã nq thuC tãi chInh 

Dan vj tInh: YND 

a) Ngn han 

al) Vay dài hzn dIn hn Era Ecu cong ty mc 

sung cong suit mthc thô cho Nhà may Bc Thäng Long 
Van Tn 
Bô sung ngun trm Dông M' len cOng sut 
10.000 m3/ngd (mài) 
Xây drng h thng cAp nuâc khu vijc cOn 'a Huyn Thanh Tn 

Cái tao  h thng cAp rniâc sach  Phuang Thuçing Cat, qun BAc Tr 
Liêm 
Xây dmg h thing cAp nixàc thj trAn Yen Viên 

Xây dirng h thng cAp rn.rOc x Kieu Ky huyn Cia Lam 

Xay di,rng lAp dt h thng xir 1 thu hi nLràc rüa 1c tai  Nhà may 
Yen Phi (Ngân hang Vietinbank - CN BAc Ha Ni) 

Xây dijng lAp d.t h thng xii 1)2 thu h6i nuàc tha icc tai  Nhà may 
Yin Phu (Qu5' DAu tix Phát tniAn Ha Nii) 
Xiy dimg mang luài cAp nuác 5 xâ: Kim N, VTnh Ngc, Tam Xá, 
Xuân Canh, DOng Hi 

Cái tao  MLCN ch6ng 1i11 Khu vrc 012 Dng Da 

Cái tao  MLCN chng ITFI Khu vçrc cOn 1a  1,2,4 013 D6ng Da 

Cài tao  MLCN chng 1111 khu virc 016A Dng Da 

Cãi tao  MLCN chng ri ii Khu vrc 026 Hai B tnmg 

Cãi tao  MLCN chng iiT1 Khu vrc 027 Hai Ba tnrng 
Cái tao mang iiiOi cAp rnrOc chng 1T11 khu vvc  1.2.4 07 KV2 Tãy 
H 
Kháo sat cãi tao  MLCN phixông Phi) Thirqng 

Cãi tao  MLCN chng riTi kv 025 Ba Dinh 

Cái tao  HTCN ch6ng liTi khu vrc DMA3-02 C&u GiAy 

31/12/2020 Trong nm 01/01/2020 

Giá tn 
SO có khã nàng 

trã no Thng Giãm Giá trl 
S có khã näng 

trã nç' 

214.812.422.894 214.812.422.894 307.834.479.365 276.641.947.324 183.619.890.853 183.619.890.853 

18 7.995.858.220 18 7.995.858.220 277.343.484.691 250.590.209.721 161.242.583.250 161.242.583.250 

10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 

2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 

13.862.026.834 13.862.026.834 13.862.026.834 13.862.026.834 13.862.026.834 13.862.026.834 

1.265.920.000 1.265.920.000 1.265.920.000 

5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 

1.123.684.600 1. 123 .684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1. 123 .684.600 1. 123.684.600 

242.518.000 242.518.000 242.518.000 1.980.000.000 1.980.000.000 1.980.000.000 

6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 

19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 

3.298.459.008 3.298.459.008 3.298.459.008 3.298.459.008 3.298.459.008 3.298.459.008 

2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 

2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 

29.102.049.468 29.102.049.468 29.102.049.468 4.656.312.000 4.656.312.000 4.656.312.000 

3.401.396.000 3.401.396.000 3.401.396.000 

1.414.393.232 1.414.393.232 1.414.393.232 

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 

1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 

(Các thuylt minh nay là mt bphn hcp thành và cn duçxc dQc dng th&i vol báo cáo tài chinh hp nha't kern theo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH IIQP NHAT 
D/c: S 44 DLr&ng Yn Phii - Q. Ba Dinh - TP. Ha Nii Cho nAm tài chInh kt thUc ngày 31/12/2020 

Phii Iijc s 03: Vay Va nç' thuê tài chInh (tiep theo) 

Cal tao  HTCN chng 1T11 khu virc DMA1,2-03 Cu Giy 

Cài tao  MLCN chng 11T1 thu vxc DMA5.6 -04A Cu Giy 

Cãi tao  HTCN chng IT11 khu vrc DMA1-04B Cu Giy 

Hoàn thin va mi ring mang  1uài cAp nuâc huyn Gia Lam 
Nâng cOng suAt nhà may BAc Thang Long dt Cong suAt 
150.000m3/h 
Dr an phát triAn c so ha tng nhà may BAc Thang Long Van Tn 

Xây dmg thiAt bj tang áp cho trai  giam s 2 xã Hàa BInh 

Xây dirng h thong cAp nuOc Xã Lien Mac  Tr Liém 

Xay dng h th6ng cAp nuOc Ithu virc ngoài dé qun Hoàng Mai 

Xây dirng tuyAn ng cAp nuOc D800 va h th6ng cAp nuOc phuOng 
Hoàng Lit 
Xây dirng mng ltrOi cAp ntrOc xä hái B6i và thu vrc Ian cn 3 x 
Huyn DOng Anh 
Xây dimg h thng b sung ngun nuOc cho TBTA xä DOng MS' 
Thanh tn cong suAt 3.500m3/ngd 

Xây dirng tuyAn ng cAp nuOc cãc xä huyn Tn LiOm HàNi 

Cãi tao  mng luOi cAp nlrOc O21 Hai Ba Tnmg 

Nâng cong suAt nhà may Gia Lam len 6000 m3/h 

Cal tao va phát triAn MLCN huyn Thanh Tn 

Xây dxng ha tAng KT thu TDC xa NgQ Hip phiic vii GPMB QL1A 

Thanh toán tin diên kS'  1/7/2020 

Dcin vj tInh: VND 

31/12/2020 Trong nãm 01/01/2020 

Giá trl 
So có khã nàng 

trã no. 
Tang Gãm Giá tr 

S có khã nAng 
trã no 

3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 

5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 

1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 

2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 

22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

27.556.155.361 27.556.155.361 27.778.078.168 26.485.495.865 26.263.573.058 26.263.573.058 

689.418.933 689.418.933 689.418.933 689.418.933 689.418.933 689.418.933 

757.424.860 757.424.860 757.424.860 757.424.860 757.424.860 757.424.860 

1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 

1.469.664.722 1.469.664.722 1.469.664.722 1.469.664.722 1.469.664.722 1.469.664.722 

1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 

1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 

7.350.965.921 7.350.965.921 7.350.965.921 7.350.965.921 7.350.965.921 7.350.965.92 1 

2.396.254.630 2.396.254.630 2.396.254.630 

1.000.000.000 1.000.000.000 10.321.859.782 9.321.859.782 

3.296.945.213 3.296.945.213 33.380.799.936 30.083.854.723 

140.946.588 140.946.588 338.425.568 197.478.980 - 

49.522.510.179 49.522.510.179 

(Cthc thuye't minh nay là m5t bt5phn  hQp thành va cn duqc a'Qc dng thai vol báo cáo tài chInh hQp nh& kern theo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NUOC SCH HA NQI THUYET MNH BAO CÁO TA! CHi NH HQP NHAT 
Die: So 44 Dtthng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nAm tài chInh ktthüc ngày 3 1/12/2020 

Phu kjc so 03: Vay Va nq time tài chInh (tip theo) Dan vj tInh: VND 

3 1/12/2020 Trong näm 01/01/2020 

Giá tn 
So có khã näng 

trã nq 
Tang Giãm Giá trj 

S6 cO khã nàng 
trã nq 

a2) N9 dài hçin aEn hgn trá 421 cong ty mc 978.766.363 978.766.363 978.766.363 1.257.374.983 1.257.374.983 1.257.374.983 

Thué tài chmnh 8 tâ Fortuner TGN6 1 L-NKPSKU (Toyota Fortuner V 
4x2)- Phàng Hành chInh 182.400.000 182.400.000 182.400.000 182.400.000 182.400.000 182.400.000 

Thuê tài chInh xe Ban quàn 1 dir an 94.516.364 94.516.364 94.5 16.364 147.600.000 147.600.000 147.600.000 

Thué tài chInh xe ô to xi nghip Dng Hc 100.837.272 100. 83 7.272 100.837.272 122.400.000 122.400.000 122.400.000 

Thuê tài chInh xe ô to Xi nghip Ca din 4n tài 48 1.200.000 481.200.000 481.200.000 481.200.000 481.200.000 481.200.000 

Thue tài chInh xe o to XNKDNS Hai Ba Trtrng 38.275.019 38.275.019 38.275.019 

Thuê tài chinh xe ô tO XNKDNS Cu Giy 67.458.315 67.458.315 67.458.315 

Thue tài chInh xe 0 to XNKDNS Dng Da 94.441.649 94.441.649 94.441.649 

Thué tài chInh xe 0 to XNKDNS Ba DInh 119.8 12.727 119.812.727 119.812.727 123.600.000 123.600.000 123.600.000 

a3) Vay dài hin tIn hçrn Era 41 cong ty con 25.555.966.311 25.555.966.311 29.112.966.311 24.676.932.620 21.119.932.620 21.119.932.620 

a4) Np' dài hçin etln hqn Era 41 cong ty con 281.832.000 281.832.000 399.262.000 117.430.000 

b) Dài han 1.594.380.844.797 1.594.380.844.797 131.547.801.592 251.608.444.639 .714.441.487.844 1. 714.441.487.844 

bi) Vay dài lzgn 421 cong ty mc H 1.413.056.068.912 1.413.056.068.912 63.899.411.210 221.117.449.965 570.2 74.IOZ 667 570.274.107.667 

sung cong suit nxàc thô cho NM BTL Van TrI 54.303.389.000 54.303.389.000 10.000.000.000 64.303.389.000 64.303.389.000 

B sung nguOn tram  DOng M len cong suit 10.000 m3/ngd (mâi) 14.874.000.000 14.874.000.000 2.664.000.000 17.538.000.000 17.538.000.000 

Xáy drng h thng cp nuàc khu vrc cOn 1i Huyn Thanh Tn 34.655.067.077 34.655.067.077 13.862.026.834 48.517.093.911 48.517.093.911 

Cãi tao  h th6ng cp mràc sach  Phi&ng Thuqng Cat, qun Bc Tr 
Liêm 7.085.156.033 7.085.156.033 7.085.156.033 

Xây drng h th6rig c&p nirOc thj trân YOn Viên 13 1.276.602.523 131.276.602.523 5.707.678.371 13 6.984.280.894 136.984.280.894 

Xây drng h thng cp mrOc xã Kiôu Ky huyn Gia Lam 17.978.953.600 17.978.953.600 1.123.684.600 19. 102.638.200 19.102.638.200 
Xây drng 1p dt h thng xir l thu hi nuâc rira 1c tai  Nhà may 
Yen Phii 77.518.000 77.518.000 77.518.000 

Xãy dirng 1p dt h thng xir l' thu hi niiàc rra icc tai Nhà may 
Yen P1ii 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 

Xây dung MLCN 5 xã: Kim N, Vinh Ngpc, Tam Xá, Xuãn Canh, 
DOng Hi 111.220.000.000 111.220.000.000 19.920.000.000 13 1.140.000.000 13 1.140.000.000 

Cãi tao  MLCN ch6ng 1Ti Khu virc 012 Dng Da 17.316.869.953 17.316.869.953 3.298.459.008 20.615.328.961 20.615.328.961 
(Các thuylt minh nay là môt b5phan hqp thành và cn dirqc dc dng thai vat báo cáo tài chinh hQp nh& kern theo) 
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Câi tao  MLCN chng F111 Khu vrc can 1aj  1,2,4 013 Dng Da 

Cãi tao  MLCN chng FITI khu viic 016A Dng Da 

Cãi tao  MLCN chng iT1 Khu virc 026 Hai Ba trung 

Cái tao  MLCN chng 1Tfl Khu vic 027 Hai Ba trimg 
Cãi tao mang hrài cp rnràc chng I - - khu V%tC 1.2.4 07 KV2 Tây 
Ho 

Khão sat cái tao  MLCN phng Phü Thtrqng 

Cãi tao  MLCN chng FITI khu we 025 Ba Dinh 

Cái tao  HTCN chng ITFI khu virc DMA3-02 Cu Giy 

Cal tao  HTCN ch6ng IlTI thu we DMA 1,2-03 Cu Giy 

Cãi tao  MLCN chng FITI khu we DMA5.6 -04A Cu Giy 

Cái tao  HTCN chng iTFI thu vre DMA 1-04B CAu Giy 

Hoãn thin và m rng mang  hrâi c&p nuàc huyn Gia Lam 
Nâng cong sut nhà may Bc Thang Long dat  cOng suit 
150.000m3/h 
Dr an phát trin CSHT Nhà may Bc Thang Long Van Tn 

Xây drng thit b! tang áp cho trai  giam s 2 xã HOa Binh 

Xây dirng h th6ng cp nuâc Xã Lien Mac  Tr Liêm 

Xây drng h thng cp mrdc Khu virc ngoài de qun Hoàng Mai 

Xây dirng tuyn ông c&p nlsàc D800 và h th6ng cp nuâc phuàng 
Hoàng Liit 
Xây dirng mang hxOi cp nu6c xâ hãi Bi và thu vrc lan cn 3 xä 
Huyn DOng Anh 

Xây drng h thng bë sung ngun nuàc cho TBTA xa DOng M 
Thanh tn cong sut 3.500m3/ngd 

Xây dirng tuyn ông cp nuàc các xa huyn Tr Liém Ha Ni 

Cãi tao  mng luài cp rnthc 021 Hai Ba Trung 

Nâng cong suit nhà may Gia Lam len 6000 m3ih 

I 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TV TNHH MTV NU'O'C SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT 
Die: S 44 Ducng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chInh kt thCc ngày 3 1/12/2020 

Phti Iijc s 03: Vay và üç thuC tài chInh (tip theo) Dcm vj tlnh: VND 
31/12/2020 Trong näm 01/01/2020 

Giá trl 
S cO khã nang 

trã no. Tang Giãm Giá tr 
S có khä näng 

trã nQ 

3.490.160.000 3.490.160.000 2.200.000.000 5.690.160.000 5.690.160.000 

19.222.980.971 19.222.980.97 1 2.744.000.000 21.966.980.971 21.966.980.971 

29.102.049.468 29.102.049.468 29.102.049.468 

17.006.829.100 17.006.829.100 17.006.829.100 

9.194.606.612 9.194.606.612 9.194.606.612 

5.663.828.000 5.663.828.000 2.000.000.000 7.663.828.000 7.663.828.000 

15.687.000.000 15.687.000.000 2.268.000000 17.955.000.000 17.955.000.000 

8.170.000.000 8.170.000.000 1.720.000.000 9.890.000.000 9.890.000.000 

20.191.000.000 20. 191.000.000 3.972.000.000 24.163.000.000 24.163.000.000 

3 1.083.041.022 3 1.083 .04 1.022 5.200.000.000 36.283.041.022 36.283.041.022 

3.864.000.000 3.864.000.000 1.104.000.000 4.968.000.000 4.968.000.000 

38.205.236.960 38.205.236.960 2.247.366.880' 40.452.603.840 40.452.603.840 

455.943.765.465 455.943.765.465 22.000.000.000 477.943.765.465 477.943.765.465 

151.558.853.011 151.558.853.011 8.401.784.904 27.556.155.361 170.713.223.468 170.713.223.468 

4.8 12.153 .236 4.8 12. 153 .236 689.418.933 5.501.572.169 5.501.572.169 

3.787.124.300 3.787.124.300 757.424.860 4.544.549.160 4.544.549.160 

27.915.820.553 27.915.820.553 1.777.663.383 29.693.483.936 29.693.483.936 

22.536.822.502 22.536.822.502 1.469.664.722 24.006.487.224 24.006.487.224 

26.289.531.720 26.289.531.720 1.752.635.448 28.042.167.168 28.042.167.168 

6.888.180.612 6.888.180.6 12 1.632.000.000 8.520.180.612 8.520.180.612 

137.458.208.532 137.458.208.532 7.350.965.921 144.809.174.453 144.809.174.453 

25.308.800.170 25.308.800.170 27.705.054.800 2.396.254.630 

6.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 1.000.000.000 

(Các thuylt minh nay là m3t b.5 phin hc,-p thành va cn duxc dQc ddng thai vOl báo cáo tài chInh hqp nhO't kern theo) 
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16.484.726.064 19.781.671.277 3.296.945.213 

869.953.641 1.010.900.229 140.946.588 

179.706.909.899 66.239.269.669 29.112.966.311 142.580.606.541 142.580.606.541 

608.007.273 978.766.363 1.586.773.636 1.586.773.636 

13 1.154.546 

476.852.727 

1.009.858.713 1.409.120.713 

182.400.000 313.554.546 313.554.546 

94.516.364 94.516.364 94.516.364 

100.837.272 100.837.272 100.837.272 

481.200.000 958.052.727 958.052.727 

119.812.727 119.812.727 119.812.727 

399.262.000 

- - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NUOC SCH HA NQI THUYET M INil BAO cAo TA! CH!NH HQP NHAT 
DIc: s6 44 Di.rOng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi Cho nàm tài chfnh k& thOc ngày 3 1/12/2020 

Phii 1iic s 03: Vay vã nq thuê tài chInh (tip theo) Dan vj tlnh: VND 

31/12/2020 Trong nm 01/01/2020 

Giá tn 
So cO khã näng 

trã my 
Tng Giãm CIa tij 

S có khã nng 
trã rn 

Cãi to và phát trin MLCN huyn Thanh Tn 

Xây dijng h t&ng KT khu TDC xã NgQ Hip ph%ic vi GPMB QL1A 

b2) Vay dài hzn tgi cong ty con (**) 

b3) N9 thuê tài chinh dài lign 4i1 cong ty mc ' / 

Thuê tài chInh ô to Fortuner TGN61L-NKPSKU (Toyota Fortuner V 
4x2)- PhOng Hành chInh 

ThuO tài chInh xe Ban quàn 1 dir an 

Thuê tài chInh xe 0 to xl nghip Dng H 

Thuê tài chlnh xe o to Xi nghip Ca din vn tãi 

Thuê tài chlnh xe 0 to XNKDNS Ba DInh 

b4) Ng' thuê tài cli Inh dài lign tgi cOng ty con  

16.484.726.064 

869.953.641 

179.706.909.899 

608.007.273 

13 1. 154.546 

476.852.727 

1.009.858.713 

1.809.193.267.691 1.809.193.267.691 439.382.280.957 528.250.391.963 

Lãi sut 

Cong 

(*) Chi tit các hqp dng tin ding: 

Dôi ttrqng cho vay  S6 hç'p ding Ngày hqp dng  
So dir tai Nq dài hn dn hn 

31/12/2020 trã ti 31/12/2020  

1.898.061.378.697 1.898.061.378.697 

Mijc dIch cho vay 

02/2015/135 198/HD 
TD 
51/2017-
HDCVDADT/NHC 
T145-HAWACOM 
1506LAV20130004 
23 
02/07.2O18IHDNN2 
1-NSHN 
02/06.2015/HDNN2 
1-NSHN 

25/12/2015 

0 1/08/20 17 

28/06/2013 

12/07/20 18 

27/02/20 15 

Theo thong báo cUa 
ngãn hang 

Theo thông báo cOa 
ngOn hang 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

00/01/1900 

0% 

64.303.389.000 

17.538.000.000 

48.5 17.093.911 

136.984.280.894 

19.102.638.200  

10.000.000.000 

2.664.000.000 

13.862.026.834 

5.707.678.371 

1.123.684.600  

Xây dijng h th6ng cp 
Huyn Thanh Tn 
Xây dçrng h thng cp 
YjOn 
Xây drng h th6ng cp 
huynGiaLâm 

ntrâc thu virc cOn 1i 

niràc thj trn Yen 

nirâc xä KiOu Ky 

Ngân hang TMCP Du tiz và Phát trin Vit 
Nam - CN Thy H 

Ngân hang TMCP COng thuong Vit Nam -CN 
Bc Thãng Long 

Ngãn hang NOng nghip và Phát trin nOng 
thOn Vit Nam - CN Tây H6 

Qu du tix phát trin TP Ha Ni 

Qu)7  dAu tii phát trién TP Ha Nti 

B sung cong suit nuâc thô cho NM BTL 
Van Tn 

B sung ngun tram DOng M len cong sut 
10.000 m3/ngd (mâi) 

(Các thuylt minh nay là m5t bphan  hQp thành và cn duçxc dcc dng thO'i vó'i báo cáo tài chmnh hQp nhdt kern theo,) 
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10/12.2013/HDTD-
NSHN 

56/20 17- 
HDTDAINHCT145-
HAWACOM 

1110.17.051.248547 
3 .TD 

01/2015/135198/HD 
TD 
02/2018/DHJVCBH 
N-NSHN 
15 02-LA V- 
20 1700046 
01. 14/NHNT.HN-
NSHN 

448/20 18-
HDCVDTINHCT14 
5-HAWACOM 

01/2016/DADT/VC 
BHN-HWC 
06/20 17- 
HDTDDA/NHCT14 
5-HA WACOM 

01/2018/DH/VCBH 
N-NSHN 

99/2015- 
HDTEWNHCT14S-
HAWACOM 

105/2012/HDTD 19/10/2012 

03/12/2013 

15/08/2017 

20/0 1/20 17 

03/04/2015 

06/11/20 18 

20/01/2017 

29/12/2014 

12/10/20 18 

30/09/2016 

20/0 1/20 17 

06/11/2018 

18/06/20 15 

- - - - - - - - - - - - - - - = - - _, - - 
CONG TY TNHH MTV NISOC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NIIAT 

D/c: S 44 rmg Yen Phi - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho nin tài chInh kt thOc ngày 31/12/2020 

(*) 
Chi tit các hqp dng tin ding (tip theo): 

Bôi tuqng cho vay S hqp dng Ngày hqp dông Lã sut 
S dir ti 

31/12/2020 
Nq dài hn dn hn 
trä tai 3 1/12/2020 

Mic dich cho vay 

17.955.000.000 

9.890.000.000 

24. 163.000.000 

36.283.041.022 

4.968.000.000 

Ngân hang TMCP COng thuong Vit Nam-CN 
Bc HãNi 

Qu5 dâu tii phát triEn thành ph Ha Ni 

Ngân hông TMCP Cong thuong Vit Nam-CN 
Bc Thông Long 

Ngân hang TMCM Quân Dti - Din Biên PhO 

Ngân hang TMCP DAu tir và Phát frin Vit 
Nam - CN Tãy H 
Ngân hang TMCP Ngoi thucmg Vit Nam - 
CN HàNi 
Ngan hang Nông nghip và Phãt trin nông 
thôn Vit Nam - CN Hoàn Kim 
Ngán hang TMCP Cong thuong Vit Nam -CN 
HàNi 

Ngân hang TMCP Cong tinrong Vit Nam-CN 
Bc Thông Long 

Ngân hang TMCP Ngoi thzang-CN Ha Ni 

Ngôn hang TMCP Cong thirong Vit Nam-CN 
B.c Thông Long 

Ngãn hông TMCP Ngoai thtxcxng Vit Nam-CN 
I-là Ni 

Ngân hang TMCP Cong thiiong Vit Nam-CN 
B.c Thông Long 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

Theo thông báo cOa 
ngãn hông 

Theo thông báo cüa 
ngán hang 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

Theo thông báo cOa 
ngän hông 

Theo thông báo côa 
ngân hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

Theo thông báo cUa 
ngân hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hang  

Xây dimg Ip dt h th6ng xr 1' thu hi nuàc 
rüa bc tai NM YOn Ph 

Xây ding 1p dt h th6ng xfr 1 thu hi nuâc 
rta icc tai NM Yen Phii 

Xây drng MLCN 5 xA: Kim N, Vinh Ngçc, 
Tam Xá, Xuân Canh, Dông HOi 

Cãi tao  MLCN chng 1111 Khu vixc 012 
DngDa 

Cãi tao  MLCN chng ri-I-i Khu virc cOn Jai 
1,2,4 013 Dng Da 
Cãi tao  MLCN chóng nT! khu vrc 016A 
DngDa 
Cái tao  MLCN chng FF11 Khu vrc 026 
HaiBàtnxng 

KS cái tao  MLN phuông PhO Thtrqng 

Cài tao MLCN ch6ng ri-i-i khu virc 025 Ba 
2.268.000.000 Dinh 

1.720.000.000 

3.972.000.000 

Câi tao  HTCN ch6ng FITI khu virc DMA3- 
02 C&u Giy 

Cái tao  HTN chóng iTFI khu virc DMA 1,2- 
03 Cu Giy 

Cái tao  MLCN chng UT! khu virc 
5.200.000.000 DMA5.6 -04A Câu Giãy 

Cái tao  HTCN chng iTri khu vvc DMA1- 
1.104.000.000 

04B Cãu Giây 

242.518.000 

6.800.000.000 

131.140.000.000 

20.615 .328.96 1 

5.690.160.000 

21.966.980.971 

29.102.049.468 

7.663.828.000 

242.518.000 

6.800.000.000 

19.920.000.000 

3.298.459.008 

2.200.000.000 

2.744.000.000 

29.102.049.468 

2.000.000.000 

(Các thuyê't minh nay là mr5t  bç5 ph2n hcip thành và can th,yc dQc &ng th&i vái báo cáo tài chmnh hçxp nhá't kern theo) 
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Qu du tu phát trin thành phé Ha Ni 03/07.2O1SfHDNN2 
1-NSHN 

Ngãn hàngD&utuvàPháttrin VietNam - CN 01/2017/1351981HD 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNHH MTV NUOC SCH HA NQI THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH IIQP NHAT 
D/c: So 44 Dtthng Yen Phz - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2020 

(*) 
Chi tit các hqp dng tin ding (tip theo): 

DOi tuçng cho vay S hqp dng Ngày hQp dông Lai sut 
S6 dwtai 

31/12/2020 
Nqdàihn dn han 
trã tai  31/12/2020 

Mic dIch cho vay 

Thy Ho 

Ngân hang phát trin Vit Narn 

Ngân hang phát trin Vit Nam 

Qu5 d&u tu phát trin thành ph6 Ha Ni 

Qu5 du tu phát trin thành ph Ha Ni 

Qu5' du tir phát trin thành ph Ha Ni 

Qu5 d&u til phát trin thành ph Ha NQi 

Qu5 du tu phát trin thành ph Ha Ni 

Ngân hang TMCP Cong thung Vit Nam-CN 
Bc Thang Long 

Qu5' du tu phát trin thành ph Ha NQi 

Ngân hang TMCP Du tu và Phát trién Vit 
Nam-CN lay H 

Qu du tu phát trin thành ph6 Ha Ni 

Qu5 du tu phát trin thành ph Ha Ni 

Qu du tu phát trin thành ph Ha Ni  

TD 

28/2009/HDODA-
NHPT 

28/2009/HDODA-
NHPT 

01/04.3O18fHDNN2 
1-NSHN 

01/11.20141HDDN 
N21-NSHN 
02/11.2014/HDDN 
N2 1-NSHN 
03/0 1.20 151HDNN2 
1-NSHN 
04/11.2014/HDDN 
N2 1-NSHN 
10/2016-
HDTDDAINHCT14 
5-HA WACOM 
01/06.2015/HDNN2 
1-NSI-IN 
01/2020/135198/RD 
TD 
02/04.2020/HDNN2 
l-NSHN 

0 1/02.2020/HDDN 
N2 1-NSHN 

03/08.2020/HDNN2 
1-NSHN 

29/01/2015 

09/0 1/20 18 

10/12/2009 

10/12/2009 

11/04/2018 

21/11/2014 

12/12/20 14 

12/01/2015 

31/10/2014 

28/0 1/20 16 

03/04/20 15 

01/09/2020 

14/04/2020 

18/03/2020 

13/08/2020 

0% 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Theo thông báo ciXa 
ngãn hang 

0% 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

0% 

0% 

0% 

40.452.603.840 

477.943.765.465 

174.097.259.784 

5.0 17.748.588 

5.501.572. 169 

4.544.549.160 

29.693.483.936 

24.006.487.224 

28.042.167.168 

8.520.180.612 

144.809.174.453 

27.705.054.800 

7.000.000.000 

19.78 1.671.277 

1.0 10.900.229  

Hoàn thin và m& rng mng hrâi cp nuàc 
huyn Gia Lam 

Nang cong sut nhà may Bc Thang Long dat 
cong sut 150.000m3/h 

Dir an PTCS ha t.ng BTLVT - Hang miic cp 
ntrâc 

Dir an phát trin CSHT NM Bc Thang Long 
Van TrI - Hng miic thu 

Xây dirng TB tang áp cho trai  giam s 2 xA 
HOaBlnh 

Xây dirng HTCN Xä Lien Mac  Tir Liëm 

XiXy dirng h th6ng cp nuâc Khu vrc ngoài 
dê qun Hoàng Mai 
Xây drng tuyn ông D800 và h thng cAp 
nuâc phumg Hoàng Liit 
Xây dmg mng hrài cAp nisâc xã hái Bi và 
KVCL 3 xä Huyn Dông Anh 
Xây dimg h th6ng b sung ngun nuiXc cho 
TBTA xã Dông M5 Thanh tn cong suât 
3.500m3/ngd 
Xây drng tuyn ng cAp nuic các x huyn 
Tir Liêm Ha Ni 
Cãi t?o  mng luâi cAp nuàc O21 Hai Ba 
Tnrng 
NiXng cong suAt nhà may Gia Lam len 6000 
m3/h 
Cãi tao  và phát trin MLCN huyn Thanh Tn 

XiXy dirng h tAng KT khu TDC xä Ngü Hip 
phiic v%i GPMB QL1A 

2.247.366.880 

22.000.000.000 

26.784.194.037 

771.961.324 

689.418.933 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

2.396.254.630 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

Cong 

 

1.601.051.927.132 187.995.858.220 

 

(Các thuyê't minh nay là mt b5phn hpp thành va cn du'çc dQC a'ng thô1 vái báo cáo tài chInh hQp nMt kern theo) 
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Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông báo cCia 
ngân hang 

Theo thông báo cUa 
ngan hang 

Theo thông báô cüa 
ngân hang 

Theo thông báo eüa 
ngán hang 

41.234.353.602 

1.5 13 .466.3 19 

19. 103 .301.114 

6.167.044.011 

4.599.650.113 

9.850.892.045 

Ngan hang TMCP Cong thwong 't Nam-
ChinhdnhBtcHàN5i 

26/20 14/HDTDDA 
18/06/2014 

4 19/20 16/HDTDDA 
05/10/2016 

068/20 18- 
HDDCVDADDT/NHCT129- 02/02/2018 
NUOCSACH 
627/2018 -HDDCVDDADDT/ 
NHCT129-NUOCSACH 14/12/20 18 

S 390A/2019- 
HDCVDAT/NHCT 129- 10/09/2019 
NUOCSACHSO2HANOI 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NQL THU"!ET MINH BAO CÁO TA! CtI!NH  1P NHAT 

Die: S 44 Dtrông Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nãm tài chInh kEt thCc ngày 31/12/2020 

(**) Chi tit các hqp d1ng tin d1ing: 

D& tuqng cho vay So h9p dng Ngày hqp dông Lãi suât 
S du ti Nq dài hn dn hn 

31/12/2020 trã ti 31/12/2020 
Mijc dIch cho vay 

Hoàn thin mang  luài cap nuâc cho các xä 
Bc San, Nam Son, Hang K' trong vCng ãnh 

8.146.000.000 huàng môi truing ban kInh 500-l000m tx 
khu Lien hçip xü 1y nuâc thai SOc Son, huyn 
SOc Son. 

7.19Z466.311 

Xây cl%mg h thong cAp nuâc cho thj trAn Yen 
1.513.466.311 Vien và các xä lan cn thuc khu vvc  BAc 

Du6ng, huyn Gia Lam 

Hoàn thin h th6ng cAp ntràc khu we BAc 
3.160.000.000 Dung: LAy ngun tr nhà may nuàc Yen 

Viên - Huyn Gia Lam 

852 000 000 D an dAu tu mr rng h thing cAp nuóc khu 
vijcBäcHàNi 

Dr an hoan hin h thong cAp nuâc Thj trAn 
5 72.000.000 Dông Anh lAy ngu6n tr tr?m cap nuâc Dông 

Anh 

Dr an cãi tao,  thay thA mng lirài cAp nuàc, 
1.100.000.000 chng thAt thoát thAt thu trên dja bàn phuông 

Long Biên. 

Ngân hang TMCP VN Thjnh vlrçlng 
HDTD/VPB- 
NUOCSACH 

26/06/2017 
Theo thông báo cüa 

Ngán hang 
38.822.800.000 

('Các thuye't minh nay là môt b6ph4n hQp thành Va Cfl ä'uQc dcc dng thai vol báo cáo tài chinh hp nhOt kern theo.) 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNHH MTV NUC S3CH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNU.HQP NHAT 
D/c: S 44 Dithng Yen Phii - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nm tài chInh k& thüc ngày 31/12/2020 

(**) Chi tit các hqp dng tin ding (tip theo) 

Ngân hang Du tw và P/zát triEn Vit Nam- Ciii nhdnhi Campuc/zia 
01/2015/HDTDDH 

01/2019/100783 HDTD 

02/2019/100783/HDTD 

s6 01/2020/100783/HDTD 

Qu9 11u tu'phát trthn thành p/ia Ha N3i 

HD 03/2018/HDTD-NSS2 

HD 05/2018/HDTD- NSS2 

HD 06/2018/HDTD-NSS2 

HD 05/2019/HDTD-NSS2 

HD 04/2019/HTD-NSS2 

S 01/20201HDTD-NSS2 

S 02/2020/HDTD-NSS2 

S 03/2020/HDTD-NSS2 

Ngfln hang TMCP Ngogi Thwong fr'N - C'N Ci: wolg Dwong 

HD 01/20/TDH/VCB.CD - NS2 

HD 02/20/TDH/VCB- NS2 

Cong  

3 1/12/20 15 

18/06/20 19 

18/06/20 19 

28/08/2020 

12/06/2018 

14/09/2018 

13/12/2018 

30/09/20 19 

30/09/2019 

18/02/2020 

18/02/2020 

17/04/2020 

18/08/2020 

18/08/2020  

3Z891.943. 763 6.560.000.000 

8.104.080.304 4.320.000.000 

11.178.438.405 1.3 16.000.000 

7.849.200.054 924.000.000 

10.760.225.000 - 

76.207.494.581 3.652.500.000 

9.577.134.480 637.500.000 

5.611.326.083 500.000.000 

8.943.284.874 605.000.000 

10.757.035.987 587.500.000 

10.98 1.137.525 347.500.000 

10.401.489.028 335.000.000 

8.647.895.187 355.000.000 

11.288.191.417 285.000.000 

11.106.284.264 

3.861.346.195 

7.244.938.069 

205.262.876.210 25.555.966.311  

Xây dimg h th6ng cp nuâc cho thj trAn Yen 
Viên và các xãlân cn thuc khu virc Bc 
Du6ng, huyn Gia Lam 
Thrc hin cong trInh "Cái tao, nâng cp dày 
chuyn xr I nuâc truyn thng TCN Dông 
Anh". 
Thrc hin cOng trinh "Cãi tao, b6 sung cong 
ngh l9c dçit 2 cho TCN Kiêu Ky 

Thrc hin cOng trmnh "Cãi tao, b sung cOng 
ngh 1pc dcit 2 cho TCN Kiêu Ky". 

Xây dirng HTCN cho các khu virc con 1i xa 
Yen Thu &ng, huyn Gia Lam 

Cãi to thay th mng luOi cp nuâc 1Tfl 
trén dja bàn PhuOng Vit Hung 

Xây dmg h thóng cp nithc cho xã Uy N& 
Huyn Dông Anh giai do?n I. 
Hoàn thin h thng cp nuàc khu vxc xä 
Nguyen Khê - huyn DOng Anh 

Hoàn thin h th6ng cp nuc khu virc xa 
Van Ni - Huyn DOng Anh 

Hoàn thin h thong cp rnrOc khu vrc xa 
Tiên Duang, Huyn DOng Anh 

Hoàn thin h thng cp nuâc khu vrc xä 
Xuân NOn,  Huyn Dông Anh 
Du b6 sung tuy&i ng cp nixâc khu virc xi 
nghip nuàc sch Dông Anh nàm 2019 

Theo thông báo cOa 
ngãn hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông báo cUa 
Ngân hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo 

Theo thông báo cüa 
Ngán hang 

Theo thông báo cüa 
Ngân hang 

Hoàn thin h th6ng cp nuâc cho xa Uy N& 
- Huyn Dông Anh giai don II 

Roan thin h thong cp nuâc cho xâ Xuân 
- NQn, Huyn Bong Anh giai don II 

(Các thuylt minh nay là m5t b5 phan  hp thành và can dup'c dcc dng thô vol baa cáo tài chInh hp nhá't kern theo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NUC SACH HA NO! 
D/c: S 44 Duing Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
Cho nám tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020 

(***) Bao gm: 

Dôi tu9ng cho vay S hqp dông Ngây hqp dng Läi sut 
Du nq gc thuê tài 

chInh ti 
3 1/12/2020 

Nq thuê tãi chInh 
dài hn dn hn Don vl s& dtjng 

trã 

Cong ty cizo tlzuê tài c/zInh TNHHMTVNgan hang TMCP COng thuv'ng '7t Nam 1.586.773.636 978.766.363 

01.053/2016/TSC - 
15/09/2016 10,5% 313.554.546 

NKPSKU (Toyota Fortuner V 4x2)- PhOng 182.400.000 
CTTCPLHDO1 Hànhchinh 

01.039/2015/TSC- 
30/07/2015 10,5% 94.5 16.364 94.5 16.364 

CTTC Ban quãn 1' dir an 

01.049/2015/TSC- 08/09/2015 10,5% 100.837.272 100.837.272 
CTTC XI nghip Dng H 

01.091/2015/TSC - 17/11/2015 10,5% 119.812.727 119.812.727 
CTTC XI nghip KDNS Ba Dlnh 
01.076/2016/TSC- 
CTTC 28/12/2016 10,5% 958.052.727 481.200.000 

XI nghip Co din 4n tãi 

Cong ty cho thuê tài chIn/i TNHHMTV- Ngân hang TMCP Cong t/zu'ong Vit Nam 1.291.690.713 281.832.000 

HD Phic vi hot dng san xut kinh doanh 
02.072/2020/TSC- 
CTTC 

13/07/2020 Theo thông báo 1.291.690.713 281.832.000 hqp pháp theo dr an! phz.rang an thuô tài 
chlnh cüa ben B. 

(Các thuylt minh nay là m3t b phin hop  thành và cn ducic dpc thing th&i vol bOo cáo tài chinh hcip nhdt kern theo) 
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CNG TV TNHH MTV NU'OC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
D/c: S 44 Diring Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho narn tài chInh k& thüc ngày 31/12/2020 

Fh Iic s 04: Vn chü s& hü'u 
Dcm vi tInh: VND 

Khoanmuc 
Vn gop cüa 

. . - 
chu so' huu 

Vn khác cüa chü sr 
huu 

Qu5 du tir 
. phát trien 

Lçi nh4n sau thus 
.. ,. 

chira phan phoi 
Ngun v6n Du tir xáy 

dyng c0 ban 
Loi Ich c dông không 

. kiem soát Tongcong 

S du du nam truóc 2.984.749.345.380 2.300.694.300 175.212.870.194 283.433.124.075 34.782.673.763 19.704.497.342 3.500.183.205.054 
Tang vn trong näm truàc 93.291.434.858 - - - - - 93.291.434.858 
Lal trong nàm truàc - - 176.901.182.729 - 436.408.294 177.337.591.023 
TOng do trich 1p qu tr lqi 
nhu.n sau thu 

- - 99.455.990.958 - - - 99.455.990.958 

PhOn ph6i lçii nhun - - - (169.494.282.361) - - (169.494.282.361) 
Np lçii nhu.n cOn lai - - - (88.599.630.920) - - (88.599.630.920) 
Diu chinh ph.n c trc nhn 
ducic sau ngày mua cüa cong ty 
liOn k& nOm trixOc 

- - - (7.443.199.300) - - (7.443.199.300) 

TrO 1.i lqi nhun tri.râc c phn 
hOa cüa Cong ty CP Ncäc sch 
s 2 Ha Ni 

- - - (921.925.019) - - (921.925.0 19) 

Giàm khOc - - (19.449.291.647) (12.757.828) - (201.711.686) (19.663.761.161) 
S du dãu nam 3.078.040.780.238 2.300.694.300 255.219.569.505 193.862.511.376 34.782.673.763 19.939.193.950 3.584.145.423.132 
Tang vn trong nOm nay 39.076.487.143 39.966.749.589 - - - - 79.043.236.732 
Laitrongnamnay - - - 140.677.027.512 - 449.151.812 141.126.179.324 
Tang do trich 1p qu tr lcii 
nhuan sau thue 

- - 43.326.992.243 - - - 43.326.992.243 

Tang do tinh Onh huàng qu 
Khen thuông phOc lqi cong 
con va Co tlIC nhan ducic cua 
Cong ty liOn k& COC nOm truàc 

- - - 1.187.445.879 - - 1.187.445.879 

Phân phi lçii nhu.n (2) - - - (107.314.901.855) - - (107.314.901.855) 

N5p lqi nhun cOn 1?i - - - (32.897.725.469) - - (32.897.725.469) 

GiOm khOc - - (3.007.839.320) - (34.75 1.468.000) (1.078.425.896) (38.837.733.2 16) 
s6 du cui nàm 3.117.117.267.381 42.267.443.889 295.538.722.428 195.514.357.443 31.205.763 19.309.919.866 3.669.778.916.770 

(Các :huyO't ininh nay là mt b5ph4n hQp thành và cdndztcic dçic dng thai vái báo cáo tài chinh hqp nhd't kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC SACH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT 
D/c: S 44 Du&ng Yen Ph - Q. Ba Dirih - TP. HàNi Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

Phi Ic s 04: Vn chü so hüu (tip theo) 

Trong do: 

(1) bao gm: S tin (VND) 

+ Tang ngun vn du tu can chà so hthi Wang irng vOi giá tn tài san c djnh nhn bàn giao 30.824.605.589 

+ Tang vn chü sO hOu do quyt djth 3629/QD-STC ngày 09/06/2020 cüa SO Tài chInh: MO rng nãng 10.480.323.823 
c.p thrOng Thanh Nhàn 
+ Kt chuyn ngun von d.0 ftr tâi san c6 djnh tO qu5 du tu phát trin 3.007.839.320 
+ Kt chuyn ngun v6n du tnr xây dirng Ca bàn theo quyt djnh 406!STC 34.730.468.000 

Cong 79.043.236.732 

(2) Phân phi lçri thun theo 2019 theo Nghj quy& s 669/NQ-HDTV ngày 4/4/2020: 

N9i dung So tien (VND) 
- TrIch qu5 d&u tu phát tnin 43.326.992.243 
- TrIch qu khen thirOng, phic lçri 63.732.731.331 
- TrIch qu thuOng ban diu hành 255.178.281 
Cng 107.314.901.855 

(Các thuyê't minh nay là m(5t b(5 phn hqp thành và cn dup'c d9c dcng th&i vài báo cáo tài chinh hQp nhdt kern theo) 
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